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Kants, Schleiermachers och Boströms etiska grundtankar

af

C. Y. Sahlin.

'"Det finnes i hela verlden, ja öfverhufvud äfvon utom

densamma, ingenting tänkbart, som utan inskränkning skulle

kunna anses såsom godt, mer än allenast en god vilja". I

dessa ord, med hvilka Kant börjar sin ''Grundläggning till

sedernas metafysik", framträder grundtanken i hela hans eti-

ska lärobyggnad. Om nemligen en vilja kan vara utan in-

skränkning god, så är dermed först och främst gifvet att det

i sjelfva viljans begrepp eller väsende icke kan finnas något,

som strider emot det goda. Men vidare ligger det i viljans

oinskränkta godhet, att hon är god icke genom något annat,

utan genom sig sjelf. I annat fall skulle hennes godhet lida af

den inskränkningen att vara beroende af något annat, utan

hvilket hon icke kunde vara god. För sig sjelf tagen skulle

hon då icke i sträng mening vara god. Men det finnes dess-

utom enligt Kants i fråga varande yttrande ingenting annat

än den goda viljan, som utan inskränkning är godt, och genom

det, som sjelft icke är ett sådant godt, kan icke heller viljan

vara det. För att kunna vara god genom sig sjelf måste

viljan slutligen äfven vara god i sig sjelf eller hafva sjelfva

godheten till sin bestämning. Häri ligger å ena sidan, att

viljan för att vara god icke behöfver något annat än frihet

från alla främmande eller yttre bestämningsgrunder, och å an-

dra sidan, att all inskränkning i viljans sjelfbestämning till-

lika är en inskränkning i hennes godhet. Att viljan till sitt

väsende icke kan innehålla något ondt, att hennes frihot från

alla yttre bestämningsgrunder tillika är frihet från allt ondt,

och att hennes sjelfbestämning är det, hvarigenom hon utan
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inskränkning är god, dessa äro clc bestämningar, som måste

tilläggas viljan, om den goda viljan är det enda, som utan

inskränkning kan anses såsom godt. Men dessa bestämnin-

gar äro tillika den Kantiska etikens grundbestämningar.

Den vilja, som endast i och genom sig sjelf eller genom

sin egen sjelfbestämning är god, är enligt Kant förnuftet

sjelft. Tänker man sig ett helt och hållet förnuftigt väsende,

sa måste dess vilja vara alltigenom sjelfbestämd och ren, och

såsom sådan är hon alltigenom god eller helig. Det sjelfbe-

stämmande förnuftet kan icke på en sådan vilja ställa några

fordritfgar; ty det har i och genom henne omedelbart sin full-

ständiga verklighet. Hos menniskan finnes åter motsatsen

mellan förnuft och sinlighet, mellan den förnuftiga viljan och

den lägre begärförmågan. Såsom lägre begärförmåga är men-

niskan icke oberoende af det yttre, utan bestämd af yttre

bestämningsgrundér. Att hon likväl icke är helt och hållet

bunden vid dessa, det visar sig i hennes medvetande om plig-

ten såsom en ovilkorligt fordrad handling. Fordras nemligen

den handling, som är pligt, icke såsom medel för något an-

nat, utan endast såsom det rätta handlingssättet, så röjer sig

i pligten något, som utan inskränkning är godt. Pligten

kan nemligen icke i något afseende eller under några förhål-

landen vara annat än god. Derför kan pligten icke förkla-

ras annorlunda än såsom en yttring af en utan inskränkning

god vilja hos menniskan, hvilken är hennes sjelfbestämmandc

vilja eller hennes rena praktiska förnuft. Förnuftet gifver

sig sålunda tillkänna hos menniskan i fordringar eller impe-

rativer, emedan den lägre begärförmågan, som ock tillhör men-

niskans vilja, strider emot förnuftet, hvilket sålunda icke ome-

delbart kommer till verklighet hos henne. Förnuftet är dock-

praktiskt hos menniskan, hvilket vill säga, att det bestäm-

mer hennes vilja, och såvidt, som menniskan har någon känsla

af pligt, är det praktiska förnuftet rent hos henne, hvilket

vill säga, att det omedelbart utan medverkan af någon an-

nan bestämningsgrund bestämmer meriniskans vilja. Den be-
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stämdhet, som menniskans vilja omedelbart får af det rena

praktiska förnuftet, är just den ovilkorliga fordran, som fram-

träder i pligtmedvetandet. Denna fordran kan icke uppfyllas

genom något annat än pligten. Visserligen kan menniskan

lemna henne ouppfyld, men att hennes vilja det oaktadt är

ovilkorligt och omedelbart bestämd af det praktiska förnuftet,

det visar sig deri, att hon icke kan frigöra sig från sjelfva

fordran på något annat sätt än genom det handlingssätt, som

fordras. Häraf finner man, att, ehuru det hos menniskan

finnes en lägre begärförmåga, som lägger hinder i vägen för

uppfyllelsen af förnuftets fordringar, likväl det praktiska för-

nuftet genom sina fordringars beskaffenhet visar sig hafva de

grundbestämningar, som utmärka den utan inskränkning goda

viljan. Det kan icke i sig innehålla något ondt; ty dess

fordringar äro utan inskränkning goda. Det låter icke några

yttre bestämningsgrunder inverka på sina fordringar. Det är

i dessa fordringar sjelfbestämmande och kan icke tillfredsstäl-

las genom något annat än dessa sjelfbestämda fordringars upp-

fyllelse.

Att känna sin pligt och veta, huru hon skall uppfyllas,

dertill behöfves enligt Kant icke någon vidlyftig undersök-

ning eller någon skarpsinnig kritik eller någon stor verlds-

kännedom. Det vanligaste förstånd är för denna kännedoms

förvärfvande tillräckligt. I sitt samvete har menniskan den

ledning, som hon i detta afseende behöfver. Den vetenskap-

liga undersökningen angående pligten och om sedligheten i

det hela saknar dock icke praktisk vigt och betydelse. Hon

är ett medel till undanrödjande af de skenbara grunder, ge-

nom hvilka menniskan är benägen att söka urskulda sig för

ett osedligt handlingssätt, och på hvilka hon vill stödja god-

kännandet af maximer, som icke äro sedliga. Härtill kom-

mer, att, då felaktiga etiska teorier äro gifha, dessas veder-

läggning genom noggran och fullständig undersökning af

sedligheten måste vara af behofvct påkallad. Sitt egentliga



1 kant-, Schleiermachers och Boströms etiska grundtankar.

intresse har dock etiken i upphöj dfyBten af sjelfva sitt före-

mål, den moraliska verlden inom oss sjelfva.

Etikens hufvuduppgifter äro bestämda genom den ställ-

ning, som del remi praktisk^ förnuftet enligt den ofvan gjorda

antydningen inlager hos menniskan Låt vara att menniskan

gefcöBQ sill samvete känner sina pligter, så behöfver dock skil-

naden mellan de handlingar, som äro pligter, och dem, som

hänföras till det sinliga lifvet, noggrant bestämmas. Derefter

har etiken att söka uppvisa tänkbarheten af en sådan hand-

ling, som pligten, genom redogörelse för den lag, som förut-

sattes för pligten, och vidare för den vilja eller det förnuft,

af hvilket lagen är ett uttryck. Sedermera följer frågan, huru

detta förnuft kan vara tillräcklig bestämningsgrund för vil-

jan, hvarefter slutligen den bestämdhet eller form, som det

menskliga lifvet får genom den sedliga verksamheten, ur olika

synpunkter bör tagas i betraktande.

Innan vi gå att i svaren på cle nu angifna frågorna söka

ii nna grundtankarne i Kants etik, behöfva vi erinra om några

bestämningar hörande till hans lära om den praktiska förmå-

gans och verksamhetens lägre form. Såsom praktisk förmåga,

begärförmåga eller vilja framträder menniskan först då, när hon

utvecklat sig till medvetenhet och har föreställningar eller be-

grepp, som kunna tjena till bestämningsgrunder för den prak-

tiska förmågan. Visserligen finnes äfven yttringar hos be-

gärförmågan, som icke äro medvetna, instinkten, som kallas

det inre tvånget i begärförmågan till besittningstagandet af

ett föremål, innån man ännu känner detta, och den hos men-

niskan omedelbart gifna benägenheten (Han g, propensio), nyfi-

ken är den subjektiva möjligheten till uppkomsten af ett be-

gär, som går före föreställningen om dess föremål; men det

egentliga praktiska lifvet är det medvetna, afsigtliga och sam-

manhängande. Såsom sådant består det i handlande. På den

lägre ståndpunkt, på hvilken den praktiska förmågan af Kant

vanligen kallas begärförmåga, går handlandet ut på förverkli-

gandet af ett föremål. Sjelfva begärförmågan är ett väsens
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förmåga att genom sina föreställningar vara orsak till verk-

ligheten af dessa föreställningars föremal. Denna förmåga

är visserligen i någon mon sjelfverksam och hennes funktion,

begäret, är i någon mon en sjelfbestamning hos subjektets kraft

genom föreställningen om något tillkommande såsom verkan af

kraften; men å andra sidan äro båda bestämda af det före-

mål, hvars verklighet åsyftas. Deras bestämdhet af föremå-

let gifver sig tillkänna i den lust, som väekes af detsamma,

när det föreställes såsom överensstämmande med de subjek-

tiva vilkoren för lifvet. I lusten ligger således den osjelfstän-

diga sidan hos begäret. I böjelsen är osjelfständigheten steg-

rad, och i passionen är menniskan bunden vid en maxim att

handla efter ett af böjelsen henne föreskrifvet syftemål. Så-

vida, som ett begär eller en böjelse genom den deri liggande

lusten drifver subjektet till verksamhet, kallas det en driffje-

der, hvilken åter, när han föreställes genom förnuftet i vid-

sträckt bemärkelse, kallas ett intresse. Genom förnuftet in-

föres ordning och sammanhang i menniskans lif. Att intres-

set föreställes genom förnuftet innebär sålunda, att det är fat-

tadt i ett visst sammanhang med begärförmågan sjelf och med

andra bestämningar hos henne. Derföre står ock begreppet

om ett intresse i nära sammanhang med begreppet om en ma-

xim eller praktisk grundsats, hvarmed menas en sådan sats,

som innehåller en allmän bestämning hos viljan, hvilken un-

der sig har flere praktiska regler. Men ehuru det sålunda

är möjligt att under allmänna, synpunkter fatta och ordna det

innehåll, som framträder i och genom förmågan, så qvarstår

dock alltid det ursprungliga förhållandet till föremålet och be-

roendet af detta. Äfven den begärförmåga eller sinliga vilja,

som handlar efter maximer, och sålunda ordnar sin verld efter

vissa bestämningsgrunder, som från objektiv sida betraktade

äro ändamål, är dock, så länge hon är sinlig, bunden vid

objektet och vid den känsla af lust, som detta väcker, och

har i denna känsla driffjedern till sin verksamhet. Derför

är denna vilja osjelfständig. Hvad hon vill, det vill hon icke



U Kants, Schleiermachers ocli Boströms etiska grundtankar.

för dess egen skuld, utan såsom medel och vilkor för ett an-

aat, nemligeii föreinålpt, hvilkets förverkligande är det egent-

liga ändamålet. Därför kan don sinliga viljan aldrig fatta

något i och för sig godt eller uppställa någon i sträng me-

ning allmängiltig praktisk regel. Lusten, till hvilken hon

refereras, kan icke beräknas, utan måste genom det tillfälliga

intrycket erfaras. Den sinliga viljans maximer kunna ock på

grund af detta förhållande hvarken få någon giltighet för

na got annat subjekt, än det, som efter sin lust gör en ma-

xim till sin viljas bestämningsgrund, ej heller bringas till

samstämmighet med hvarandra hos ett och samma subjekt, ej

heller hos detta hvar för sig få någon säker varaktighet.

Förhållandet blifver ännu mera inveckladt och osäkerheten och

oberäkneligheten ännu större, då man tager med i räkningen

icke blott de olika känslorna af lust, utan äfven de känslor af

olust, som äro blandade med de förra, och lika väl som dessa

antagas hafva sin grund i ett föremåls inverkan på menni-

skans begärförmåga. Denna blandning af godt och ondt, an-

genämt och oangenämt, som utmärker den verld, som utgör

begärförmågans verksamhetssfer, kan icke undanrödjas genom

den ordning, som införes af den i någon mon högre begärför-

mågan eller den sinliga efter maximer handlande viljan. Det är

omöjligt att med säkerhet frigöra det sinligt goda från det

sinligt onda och att sammanfatta det sinligt goda till ett inom

sig slutet, lagbundet och derför fattligt och beräkneligt helt.

Man kan med afseende på detta goda, som i sin sammanfatt-

ning skulle utgöra den sinliga lycksalighetens innehåll, icke

komma längre än till en viss grad af sammanhang och ord-

ning samt till en viss grad af sannolikhet i beräkningen af

livad som vanligen sker. Resultatet af det, som nu anförts,

kan sägas vara att den lägre praktiska förmågan hos menni-

skan, ehuru icke utan sjelfverksamhet, likväl alltid i någon

mon drifves till verksamhet af en främmande kraft, i hvarje

fall är osäker om det rätta handlingssättet och alltid i det

hela förfelar sitt mål. Det är sålunda omöjligt att i denna
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lägre begärförmåga finna grunden till någon förpliktelse för

menniskans vilja. Formen för viljans lif och verksamhet blif-

ver i grunden ingenting annat än godtycke, såvida ingen an-

nan grund för viljans bestämning kan uppvisas än de maximer,

som tillhöra den lägre begärförmågan.

Det är nu enligt Kant blott ett enda faktum, som utvi-

sar, att menniskan är höjd öfver den sinliga verld, inom hvil-

ken begärförmågan förgäfves söker ett rent och fullkomligt

godt. Detta faktum är pligten, i hvilken ligger å ena sidan

en ovilkorlig fordran och å den andra frihet från all främ-

mande inverkan och följaktligen sjelfbestämdhet.

Den första fråga, som här framkallas, är den, om icke

jemte pligten något annat skulle kunna finnas, som äfven kunde

antagas vara ett öfversinligt faktum. Huru härmed än för

öfrigt må förhålla sig, så var det dock för Kant omöjligt att

erkänna något sådant. I sin kritik af det rena förnuftet hade

han ådagalagt, att allt, som är i tiden och rummet, är före-

teelse och icke väsende, att tiden och rummet sjelfva äro for-

mer för våra åskådningar, att de rena förståndsbegreppen

och grundsatserna äro former för vårt tänkande, samt att slut-

ligen, i följd af hans förutsättningar själens substantialitet,

verldens slutenhet inom sig och Guds existens icke inom den

teoretiska filosofien kunde erkännas såsom fattliga. Deremot

hade han lemnät en möjlighet att antaga en kausalitet efter

frihet samt ett nödvändigt väsende såsom tänkbara, om man

blott icke försökte tänka dem såsom hörande till fenomenverl-

den. Af dessa tvenne tänkbara idéer är det endast friheten, som

i någon erfarenhet framträder, och denna erfarenhet är pligt-

medvetandet. För Kant finnes det sålunda ingen möjlighet

att antaga något annat öfversinligt faktum än pligtens eller

frihetens. Att detta öfversinliga faktum kan vara för oss

gifvet, fastän icke något enda annat är det, finner Kant för-

klarligt derigenom, att friheten tillhör vårt eget väsen.

A
7
i komma nu till den andra frågan, som framkallas af

antagandet af pligten såsom det rena förnuftets enda faktum.
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nemligen frågan, om pligten verkligen är faktiskt gifven. Att

så är kan tydligen icke bevisas, men frågan kan dock besva-

ras genom ådagaläggandet af den bestämda skilnaden mellan

pligten odh en efter sinlig maxim företagen handling. Det

första, h va ri pligtens egendomliga art visar sig, är det, att

hon, som är en yttring af den goda viljan, är en handling af

pligt, icke en handling, som blott är förenlig med pligten. Med

andra ord vill detta säga, att pligten icke uttrycker någon re-

lation, ntan är en rent inre bestämning hos viljan, eller att plig-

ten innebär moralitet och icke blott legalitet. För det andra

har en handling af pligt sitt moraliska värde icke i det åsyftade

rosnltatet, ntan i maximen, enligt hvilken hon bestämmes. För

det tredje är pligten en handlings nödvändighet af aktning för

lagen. Är handlingen en inre bestämning hos viljan, så har

hon sitt värde i att vara en verklig viljeyttring eller hafva

formen af en sådan. Det som uttrycker subjektets förbindelse

till handlingen är lagen, som fordrar henne, och lagens ver-

kan på subjektet är aktning, hvilken utgör det enda s. k. mo-

raliska intresse, som kan rinnas. Härmed framträder sålunda

pligten såsom en inre och absolut, från alla främmande syf-

ten fri och sjelfgifven bestämning hos viljan. Sålunda är plig-

ten tydligt skild från hvarje den lägre begärförmågans ytt-

ring. Hvarje sådan är nemligen, enligt hvad ofvan är fram-

stäldt, alltid en i någon mon yttre och relativ bestämning, ett

medel för något främmande syfte och gifven genom böjelsen

för detta.

Förnekelsen af pligtens tillvaro såsom en rentaf nödvän-

dig fordran skulle efter den utredning, som Kant gifvit af

pligtens nyss angifna bestämningar, innebära ett upphäfvande

af all sedlig förbindelse och allt förtroende menniskor emellan

samt ett antagande af ett gränslöst godtycke och oinskränkt

sjelfviskhet. Derföre finnes det ingen möjlighet att undgå

erkännandet af pligtens ovilkorlighet utan att komma i strid

med det erfarenhetens vittnesbörd, som gifves i menniskans

samvete.
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Att pligten hänvisar på en läg och förutsätter honom

är redan angifvet i redogörelsen för grunden till nödvändighe-

heten af den handling, som är pligt. För öfrigt är detta

klart deraf, att pligten är en viljeyttring och viljan förmå-

gan att enligt föreställningen (begreppet) om vissa lagar be-

stämma sig sjelf till handlande. Den för pligten förutsatta

lagens beskaffenhet följer af pligtens eget begrepp och bestäm-

ningar. Han måste vara en praktisk lag och icke en maxim.

Maximen är en praktisk grundsats, efter hvilken en vilja

handlar, och som endast på grund af subjektets val af det-

samma erkännes utan att anses såsom giltigt för något annat

subjekt. Den praktiska lagen är en grundsats, enligt hvil-

ken subjektet bör handla, och som äfven subjektivt skulle

tjena alla förnuftiga väsenden till princip, om förnuftet hos

dem alla hade full magt. Då förnuftet icke har full magt

hos menniskan, utan möter motstånd af hennes fria vilja,

framträder lagen såsom nödgande eller såsom ett imperativ.

Med afseende på lagens eller imperativets giltighet oberoende

af den olikhet, som finnes mellan de många subjekten, och på

hans identitet hos dem alla betecknas han såsom den objektiva

principen för viljandet. Men äfven en praktisk lag kan vara

hypotetisk. Han är det, om han blott angifver en regel för

det sätt, hvarpå man måste handla, om man vill vinna ett

ändamål. Ett sådant hypotetiskt imperativ kan icke tjena

till förklaringsgrund för pligten. Den handling, som antin-

gen föreskrifves eller ock anvisas såsom clen rådligaste af ett

sådant imperativ, får sitt värde genom sitt förhållande till det

möjliga ändamålet och blifver gifven genom den subjektet be-

stämmande böjelsen för detta. För pligtens förklaring behöf-

ves en lag eller ett imperativ, som fordrar ett visst handlings-

sätt utan att såsom vilkor för sin fordran uppställa något

åsyftadt ändamål, som genom det fordradé handlingssättet skall

vinnas. Det fordrar ovilkorligt sjelfva handlingssättet och är

det kategoriska imperativet. Något sinligt kan detta impera-

tiv icke fordra, ty det finnes, såsom är visadt, ingenting sin-
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ligt, som blott för sig kan fordras. Allt sinligt är relativt.

Del återstår då ingenting annat än pligten eller det i och för

sig goda handlingssättet, som det kategoriska imperativet kan

fordra. Men just delta handlingssätt är sedligheten, och der-

för kan det kategoriska imperativet kallas sedlighetens impe-

rativ. Detta imperativ kan icke vara mer än ett enda, eme-

dan det icke har mer än en enda fordran att göra nemligen

del i och för sig goda handlingssättet eller handlingens förnuf-

tiga form. Handlingens rätta form beror på den maxim, enligt

hvilkcn hon beslutes, icke pä vinnandet af något åsyftadt ända-

mal. Pen beskaffenhet hos viljans maxim, som gör honom dug-

lig till princip för sedligt handlande, är hans allmängiltighet.

Derför lyder det kategoriska imperativet sålunda: handla blott

efter den maxim, genom hvilken du tillika kan vilja, att han

blifver en allmän lag. Detta är ock den regel, enligt hvil-

ken Kant anser hvar och en kunna pröfva, huruvida en hand-

ling är en pligt och såsom sådan sedligt god eller icke. Man
behöfver blott tänka efter, om handlingssättet är sådant, att

man kan önska, att det följes af alla vid alla tillfällen. Kan

man detta, då är handlingen pligt och maximen sedlig.

Ehuru det kategoriska imperativet eller sedelagen är blott

ett enda, kan det likväl från olika sidor betraktadt uttryc-

kas i olika formler. Jemför man de tre formler, genom hvilka

Kant på olika sätt närmare bestämt den allmänna nyss an-

gifna formeln med de trenne hufvudbestämningar, i hvilka

han fattat pligten, så visa sig de trenne formlerna beteckna

lagen såsom grund till hvar sin hufvudbestämning hos plig-

ten. Dermed följer ock, att Kant genom fortgången från for-

mel till formel, gifver en allt mera fullständig och otvetydig

förklaring af pligten. De trenne formlerna, hvilkas allmänna

betydelse för utredningen af frågan om pligten vi antydt, hafva

i "Grundläggningen till sedernas metafysik ''följande lydelse:

den första: handla så, som om din handlings maxim genom din

vilja skulle blifva allmän naturlag; den andra: handla så, att

du behandlar menskligheten så väl i din egen soin i hvarje
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annans person aldrig' blott såsom medel, utan alltid tillika

såsom ändamål; den tredje: handla endast så, att din vilja ge-

nom sin maxim tillika kan betrakta sig sjelf såsom allmänt

lagstiftande. Hvardera formelns betydelse skola vi söka i

korthet angifva.

Enligt den första formeln skall handlingens maxim vara

sådan, att han utan motsägelse eller, som i detta fall måste

vara detsamma, utan att leda till något ondt kan gälla såsom

allmän naturlag. Natur i allmännaste mening eller i anse-

ende till sin form är enligt Kant tingens tillvaro, såvida hon

är bestämd efter allmänna lagar. Enligt Kants naturförkla-

ring är det vidare förståndet, som genom sin sammanbindande

och ordnande verksamhet efter allmänna lagar är grunden till

naturen, hvad hennes form angår. Att vara en allmän natur-

lag betyder sålunda detsamma som att vara en konstitutiv lag

i anseende till naturens form eller en sådan, enligt hvilken

tingen och ordningen i naturen äro till, och utan hvilken de

icke blott skulle vara tillfälliga, utan alldeles sakna grund

och derföre icke kunna vara till i naturen. Å andra sidan

är det af den konstitutiva lagen bestämda en nödvändig

följd af lagen och kan således icke uteblifva. Ordningen i

naturen är naturnödvändigheten underkastad. Med afseende

på den praktiska lagen betyder i öfverensstämmelse härmed

bestämningen konstitutiv, att lagen icke blott förlägger den

af honom bestämda handlingen såsom en rättsligen möjlig

handling jemte andra inom en viss sfer, utan så fullständigt

bestämmer handlingen, att denna endast och allenast i och ge-

nom lagen är till såsom rätt och utan full bestämdhet af la-

gen alldeles icke hör till det rättas verld. Det är detta för-

hållande, som man brukar beteckna med det vanliga uttryc-

ket, att en konstitutiv lag är den, som förbjuder allt hvad

han icke uttryckligen befaller. Den motsägelselösa form, som

Kant fordrar inom den moraliska veiiden lika väl som inom

den yttre naturen, har sålunda fått sitt uttryck i den nämnda

formeln förenadt mod angifvandet af den formela grunden till
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Hfltsägelselösheten nemligen lagens beskaffenhet af naturlag

eller konstitutiv lag i formelt hänseende. Att Kant genom

fordran, att den sedliga handlingens maxim skulle kunna gö-

ras till allmän naturlag, icke yrkat något mer än nyss nämnda

forpaela bestämdhet, visar sig icke blott af det, som i "Grund-

läggningen till sedernas metafysik" clerom säges, utan ännu mer

i "Kritiken af det praktiska förnuftet", hvarest han i det stycke,

som handlar om den rena omdömeskraftens typik uppställer

en likartad formel till norm för bruket af sinneverldens natur

såsom typus för en intelligibel natur. Den nu angifna egen-

skapen af naturlag eller konstitutiv lag måste tilläggas sede-

lagen, såvida han skall kunna tjena till förklaringsgrund för

pligten såsom en handling af pligt. Ur en permissiv lag, som

tillåter allt livad han icke uttryckligen befaller, kan ingenting

mer än legalitet eller yttre lagenlighet förklaras. Men det,

att handlingen skall vara en handling af pligt, icke af bö-

jelse, låter icke förklara sig utan antagandet af en lag, som

så fullt bestämmer handlingen, att denna endast såsom befald

af lagen, och aldrig blott såsom en bland flere möjliga eller

tillåtna handlingar, kan vara till såsom rätt, men också såsom

befald af lagen undantagslöst och i alla fall och förhållan-

den är rätt.

I den andra speciela formeln för det kategoriska impe-

rativet yrkas att menskligheten alltid skall behandlas icke blott

såsom medel, utan tillika såsom ändamål. Närmare bestämdt

betyder detta omedelbart, att man icke får göra något, som

strider emot menskligheten, utan måste respektera denna i

hvilken person som helst. Medelbart gifver det en förplik-

telse till upptagande af de maximer, som leda till ett posi-

tivt befordrande af det, som kan anses höra till mensklighe-

tens ändamål. Grunden till skyldigheten att alltid behandla

menskligheten såsom ändamål ligger deri, att menniskan fat-

tar sig såsom person och följaktligen såsom hörande till den

förnuftiga naturen och varande ändamål i sig sjelf. Ytterst

är således grunden den, att den förnuftiga naturen existerar
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såsom ändamål i sig sjelf, och att i följd deraf icke blott

hvarje menniska, utan öfverhufvud hvarje förnuftigt väsende

måste fatta sin tillvaro såsom egande tändamål i sig sjelf. Men

det att hafva ändamål i sig sjelf är att vara fri och obero-

ende af sinneverldens naturnödvändighet, och med afseende

härpå framträder det kategoriska imperativet såsom en frihets-

lag i den meningen, att det bestämmande hos lagen icke är

något för den lagbundna viljan främmande eller yttre ända-

mål, utan ett inre nemligen hennes egen förnuftiga natur. Så-

dant måste ock det kategoriska imperativet vara, om det skall

kunna tjena till förklaringsgrund för pligten såsom en hand-

ling, som har sitt moraliska värde icke i det åsyftade resul-

tatet, som derigenom skall vinnas, utan i maximen, enligt

hvilken hon beslutes. Detta är nemligen icke tänkbart, om

icke maximen eller viljans princip är ändamål i sig sjelf och

på grund deraf kan fritt och oberoende af handlingens utgång

och hvarje derigenom åstadkommen effekt göra sig gällande.

Endast härigenom har sjelfva grunden för handlingens mora-

liska uppskattning det absoluta moraliska värde, som enligt

honom skall tillerkännas henne så vida, som hon är pligt.

Genom den första af de två formler, om hvilka vi talat,

är framhållet att pligten är inom det rättas verld lika indi-

viduelt bestämd till sin form, som ett fenomen eller- sinligt

ting är inom fenomenverlden eller sinneverldens natur; och ge-

nom den andra, att den natur, till hvilken pligten och den

goda eller förnuftiga viljan höra, icke är underkastad den me-

kaniska nödvändighet, som beherskar hela sinneverldens na-

tur, utan tvärtom från sig utesluter allt, som icke är ända-

mål i sig sjelft och sålunda fri orsak. Genom dessa bestäm-

ningar är dock icke viljans sjelfbestämning på ett alldeles

otvetydigt sätt framstäld såsom oinskränkt. Hon är nemligen

i båda formlerna fattad såsom stående under lagen så. som

allting i sinneverldens natur står under naturlagen, och så,

som viljan kan stå under ett ändamål, som är eller tillhör

en natur, lat vara den förnuftiga, och derigenom tjenar till
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objektiv grund för viljans sjelfbestämning. Men den lag, nr

hvilken pligten såsom den goda viljans yttring, skall kunna

förklaras, lar icke ställa viljan under något annat, emedan

bon i sådant fall icke skulle vara utan inskränkning god.

Derföre måste frågan om ändamålets förhållande till viljan eller

till h varje förnuftigt väsen upptagas och på ett åtgörande sätt

besvaras. Det första, som härvid bör märkas, är att hvarje för-

nuftigt väsen såsom sjelfbestämmande vilja i någon mon är

gifvet, om dess lag är en konstitutiv lag och en frihetslag;

ty i det afseende, hvari hon framträder såsom konstituerande

bestämningar och såsom fri orsak, hvilken alltid innebär än-

damålets identitet med lagen, kan hon icke vara bestämd

genom något annat än sig sjelf. Men härtill kommer att

hvarje förnuftigt väsende såsom ändamål i sig sjelf måste tän-

kas såsom subjekt för alla ändamål. Häri ligger, att den

förnuftiga naturen hos väsendet, genom hvilken det är ända-

mål i sig sjelft och sjelfbestämmande, såsom identisk med la-

gen eller objektivt utgör den högsta bestämmande eller in-

skränkande bestämningsgrunden för alla tillfälliga eller sub-

jektiva ändamål. Den viljans princip, som härigenom är gif-

ven, är idéen om hvarje förnuftigt väsendes vilja såsom till-

lika allmänt lagstiftande. Af idéen om hvarje förnuftigt vä-

sendes vilja såsom allmänt lagstiftande följer den tredje af de

ofvan angifna speciella formlerna för det kategoriska impera-

tivet. Deraf får ock pligtens nödvändighet sin fullständiga

förklaring. Af överensstämmelsen mellan hvarje viljas egen

lagstiftning* å ena sidan och den allmänna lagstiftningen å

den andra samt af lagstiftningens utsträckning till alla än-

damål följer nemligen handlingens nödvändighet i alla afseen-

den. Af den lagstiftande viljans oinskränkta sjelfbestämning

följer att den handling, som är pligt, icke kan framgå af nå-

got annat intresse än det moraliska, som ligger i aktningen

för den af viljan stiftade lagen. Såsom i sig sjelf rätt eller

förnuftig* och såsom bestämmande alla särskilda ändamål

till en rätt form är den af viljan stiftade lagen, som till-
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lika är den allmänna förnuftslagen, en rättslag, med hvilken

benämning vi här tydligen icke mena en juridisk lag, utan

en sådan lag, som i sig sjelf förnuftig gifver förnuftets form

åt det, som af honom bestämmes.

Viljans sjelfbestämning kallas af Kant med afseende der-

på, att hon är viljans egen sjelfständiga och fullständiga lag-

stiftning, viljans avtonomi i motsats mot hennes heteronomi, hvil-

ken innebär viljans bestämdhet af något annat än hennes egen

af henne sjelf stiftade förnuftslag. Försöker man att på nå-

got sätt afvika från grundsatsen för viljans avtonomi, så kan

man icke förklara pligten. Frågan om viljans avtonomi eller

heteronomi är sålunda afgörande för hela den etiska uppfatt-

ningen af menniskans lif. Att så är har Kant på det bestäm-

daste sätt yrkat. Särskildt har han framhållit det vid bedöman-

det af föregående etiska åsigter. För att visa, huru stor vigt

Kant lägger på det stränga fasthållandet vid viljans avtonomi,

anföra vi ett yttrande ur hans Grundläggning till sedernas me-

tafysik". "Man såg", säger Kant, "menniskan genom sin pligt

bunden vid lagar; men man kom icke på den tanken, att den

lagstiftning, hon var underkastad, var endast hennes egen och

likväl allmän, och att hon blott är förbunden att handla efter

sin egen, men i anseende till naturändamålet allmänt lagstiftan-

de vilja. Ty om man tänkte sig henne blott såsom underkastad

en lag (hvilken det ock må vara), så måste denne föra med sig

något slags intresse såsom lockelse eller tvång, emedan han icke

såsom lag utgick från hennes vilja, utan denna af något an-

nat lagenligt nödgades att Ijandla på ett visst sätt. Men ge-

nom denna alldeles nödvändiga slutledning var allt bemödande

att finna en högsta grund för pligten oåterkalleligen förspildt.

Ty man fick aldrig pligt, utan handlingens nödvändighet på

grund af ett visst intresse. Detta kunde nu vara ett eget

eller ett främmande intresse. Men då måste impcrativct i

hvarje fall blifva hypotetiskt och kunde icke duga till mora-

liskt bud".

Ideen om hvarje förnuftigt väsendes vilja såsom allmänt

lagstiftande leder äfven till tanken pä ett ändamålens rike.
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Med etl rike menar Kant lloro förnuftiga väsendens systematiska

Förbindelse genom gemensamma lagar. Såsom alla livar för sig

stiftande lagar öfverensstämmande med den allmänna praktiska

förnuftslagen slå alla förnuftiga väsenden under en gemensam

lag och i förbindelse med hvarandra. Då vidare hvarje förnuftigt

väsende är ett subjekt för alla ändamål, så utgöra just dessa

ändamål såvida, som de äro bestämda af lagarne, det, hvari för-

bindelsen eger rum. Ändamålen åter äro först de förnuftiga

väsendena såsom ändamål i sig sjelfva, men vidare äfven de

särskilda ändamål, som hvar och en kan sätta för sig. Alla

dessa ändamåls förbindelse till ett helt genom lagar konstituerar

ändamålens rike. Ett sådant ändamålens rike är visserligen blott

ett ideal, en de förnuftiga väsendenas verld, som tänkes komma

till stånd genom alla medlemmarnes lagstiftning under ett öfver-

hufvud. Dock är denna förnuftsverld icke blott fattlig efter

analogien med naturens rike, utan ett ändamålens rike, om ock

blott relativt, skulle verkligen komma till stånd genom de maximer,

hvilkas regel det kategoriska imperativet föreskrifver alla för-

nuftiga väsenden, om dessa maximer allmänt följdes. Men fastän

detta icke kan väntas, så gäller dock det kategoriska impera-

tivet med afseende på detta möjliga rike med bud att handla

efter de maximer, som tillkomma en allmänt lagstiftande med-

lem i ett blott möjligt ändamålens rike. Det, som drifver till

ett sådant handlingssätt, är aktningen för idéen om ett för-

nuftsrike gifvet genom lagen. Det, som menniskan vinner ge-

nom handlandet efter det ifrågavarande budet, är värdigheten

att vara en lagstiftande medlem i ändamålens rike. Häri ligger

ock värdigheten till den lycksalighet, som måste tillkomma

hvarje rätt medlem i ett rike, der alla ändamål äro bragta i

samstämmighet med hvarandra. Men sedligheten är oberoende

af denna lycksalighet och består i handlingarnes förhållande till

viljans avtonomi eller till den möjliga allmänna lagstiftningen

genom hennes maximer.

Om nu lagen, som tjenar till förklaringsgrund för pligten,

måste vara stiftad af en sjelfbestämmande vilja, som bestämmer
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sig- till den allmänna förnuftslagen, så är härigenom redan

gifvet, att viljan förutsattes för lagen, samt att avtonomien är

en väsentlig bestämning hos henne. Men man måste fråga

efter den egenskap, genom hvilken viljan kan utöfva den kau-

salitet, som ligger i lagstiftningen. Denna egenskap är fri-

heten, hvilken törst och främst såsom negativ innebär, att viljan

kan verka oberoende af främmande orsaker, och för det andra

såsom positiv är kausalitet efter oföränderliga lagar, ehuru af

annan art än de till sinneverlden hörande. Den sistnämnda

kausaliteten kan icke vara något annat än viljans förnuftiga

sjelfbestämning eller avtonomi, ur hvilken åter sedligheten följer.

Ur praktisk synpunkt fordras således friheten såsom för-

utsättning för sedligheten. Den teoretiska undersökningen stad-

nar, såsom ofvan är nämndt, vid frihetens tänkbarhet, och längre

kan hon icke heller med tillhjelp af de praktiska bestämnin-

garne föras framåt. För det praktiska syftet behöfves icke nå-

gon annan bevisning än den, som ligger i medvetandet att icke

kunna handla annat än under frihetens idé. Den, som har detta

medvetande, han är i praktiskt hänseende verkligen fri; ty for

honom gälla alla lagar, som äro oskiljaktigt förbundna med

friheten, alldeles så, som om hans vilja äfven i sig sjelf vore

bevisad vara fri genom grunder, som inom den teoretiska filo-

sofien erkändes såsom giltiga. Men hvarje förnuftigt väsende,

som har en vilja och således är praktiskt, måste anse sig sjelft

såsom grund till sina principer, och följaktligen anse sig såsom

fritt. Härmed är gifvet att ett förnuftigt väsendes vilja endast

under frihetens idé kan vara en egen vilja. Derför måste i

praktiskt afseende friheten tilläggas alla förnuftiga väsenden.

På den öfversinliga kausalitet, som ligger i friheten, beror

ytterst det kategoriska imperativets möjlighet. Genom friheten

tillhör viljan förståndsverlden och är hon bestämd af dennas

lagar. Genom sin lägre begärförmåga tillhör hon sinneverlden.

Förståndsverlden är i det hela grund till sinneverlden och till

hennes lagar. Såsom intelligens erkänner sig menniskan stå

under förständsverldens eller förnuftets lagar, fastän bon ä

JSalilin: J\<i>>ts m. m. 2
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andra sidan är ett till sinnevärlden hörande väsende, och så-

lunda framträda förståndsverldens lagar för rnenniskan såsom

iinperativer. Längre kan man icke gä i imperativets förklaring'.

Huru friheten är möjlig, kan icke förklaras; enligt Kant upphör

all förklaring, der bestämdheten efter naturlagar upphör. Det

återstår dä endast försvar för antagandet af friheten genom

vederläggning af de invändningar, som mot detta antagande

göras. Det hufvudsakliga härvid är den riktiga uppfattningen af

de gifna förhållanden, som icke utan frihetens antagande kunna

förklaras, i förening med uppvisandet af grundlösheten i på-

ståendet, att frihetens antagande leder till motsägelse. I förra

afseendet är det samvetet och ångren samt bedömandet af

andras handlingar under förutsättning af deras tillräknelighet

jerate bestraffandet af vissa brottsliga handlingar under förut-

sättning af deras straffbarhet, som Kant förnämligast framhåller.

I senare afseendet är åter åtskilnaden mellan förståndsverlden

och sinneverlden den hufvudpunkt, vid hvilken han binder argu-

mentationen mot den påstådda motsägelse, till hvilken frihetens

antagande skulle föra. Enligt Kant faller påståendet, att fri-

heten leder till motsägelse, så snart man icke längre tänker

sig friheten och den fria viljan höra till sinneverlden, utan hän-

för dem till förståndsverlden. Såsom hörande till förstånds-

verlden äro de nemligen icke underkastade sinneverldens vilkor

och lagar, och frän den strid, i hvilken friheten står med den

mekaniska nödvändigheten i sinneverlden är det, som det ifråga-

varande påståendet utgår. På detta sätt anser sig* Kant hafva

afvärjt de angrepp, som blifvit riktade mot läran om den

menskliga viljans frihet, och dei igenom tillika visat friheten

vara en fast grund för förklaringen af det kategoriska impera-

tivet och följaktligen äfven för sedligheten i det hela.

.Då vi sålunda kommit fram till den yttersta grunden för

sedligheten, anse vi oss böra se tillbaka på de bestämningar,

som Kant tillagt den sedliga, viljan, och på den betydelse han

gifvit åt dessa. En granskning af de nu gifna bestämningarne

bör nemligen medföra någon insigt i deras duglighet eller odug-
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lighet till förklaring' af det sedliga lifvet hos menniskan eller

till grunder för besvarandet af frågorna, huru förnuftet kan

vara tillräcklig bestämningsgrund för viljan, och hurudan den

form af lif är, som menniskan får, när hon följer sedelagen,

och som följaktligen kan erkännas vara sedlig. Den granskning,

som vi ur nu nämnda synpunkt gå att företaga, har i första

rummet att framhålla det, som i Kants redan framstälda läro-

satser om sedligheten måste erkännas vara ostridigt rätt. Der-

efter skola de väsentliga bristerna angifvas, och deras anled-

ningar och hinderliga följder framställas.

Af det, som synes oss ostridigt rätt i Kants lära om sed-

ligheten, ställa vi i främsta rummet det yrkandet, att sedlig-

heten icke kan tänkas, om det icke finnes något, som utan in-

skränkning* är godt, och att detta måste på något sätt fram-

träda i menniskans vilja såsom ett godt utan inskränkning i den

meningen, att det icke under några förhållanden eller i något

afseende kan vara eller blifva ett ondt. Utan ett sådant rent

godt i menniskans vilja är det icke möjligt att få någon fast

gränsskilnad mellan det goda och det onda, och i följd deraf

blifver sjeifva sedligheten endast till graden skild från osedlig-

heten, såsom en bättre form af det sinliga lifvet från en sämre.

Men den oväsentliga skilnad, som sålunda antages, upphäfves,

så snart man på allvar frågar efter den grund, på hvilken man

bygger antagandet af den ena sinliga lifsformens eller utveck-

lingsgradens företräde framför den andra med afseende på deras

värde och betydelse för menniskan. Yid den undersökning, som

framkallas af nämnda fråga, visar det sig nemligen, att hvarje

tänkbar grund för skiljandet mellan godt och ondt under den

gjorda förutsättningen är tillfällig och godtycklig. Följden häraf

är att det, som i vissa fall och ur en viss synpunkt visar sig

vara godt, i andra fall och från en annan synpunkt framträder

såsom ett ondt. Men finnes det i menniskans vilja och hand-

lande ingenting annat än det, som efter omständigheterna är

än godt än ondt, så finnes det icke heller något, som svarar

mot sedlighetens begrepp. Vidare anse vi det vara ostridigt.
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atl del renl goda måste vara en inre och absolut, icke en yttre

och relativ bestämning hos det väsende, i och för hvilket det

skall vara godt. Det rent goda kan icke vara till annorlunda

Un säsom åtgörande sjelfva väsendet hos det subjekt, för hvil-

ket di4 skall vara ett rent godt. Såsom ett rent godt har det

då ock sitt värde i sig- sjelft. Att det rent g-oda icke kan vara

till såsom en inre och absolut bestämning hos ett väsende utan

att hafva sin grund i detta väsende, anse vi äfven vara obe-

stridligt. Väsendet kan sålunda icke hos sig hafva något rent

godt utan att vara bestämdt i och genom sig sjelft och sålunda

vara- sjelfständigt. Det rent goda är följaktligen ett sjelfstän-

digt väsendes inre bestämdhet eller med afseende derpå, att

hvarje sjelfständigt väsende är lefvande, dess inre lif. Något

annat än det, som utgår från det sjelfständiga väsendets egen

lifsprincip och har den form, som hör till dess inre lif, kan

icke vara ett rent godt för detta väsende. Ett inre sjelf-

bestämdt lif är sålunda det rent goda. Finnes det icke något

inre sjelfbestämdt lif hos människan, så finnes det icke heller

hos henne något rent godt och icke någon sedlighet. Att sed-

lighet finnes såsom en ovilkorlig fordran hos menniskan, och

att denna fordran visar närvaron i hennes vilja af ett rent

godt, det har Kant i sin utredning af pligtens begrepp och

bestämningar strängt bevisat. Pligten måste då hänvisa på ett

inre sjelfbestämdt och lagbundet viljelif hos menniskan och

hafva sin grund i viljan och sin form gifven i och genom den

sjelfbestämda viljans lag. Pligten är handlingen, såvida som

hon hör till det inre sjelfbestämda och lagbundna viljelifvet

och är bestämd i och genom detta. Sedligheten är det mensk-

liga viljelifvets form, såvida som denna är sjelfbestämd. I det

inre sjelfbestämda viljelifvet kan ingenting ingå utan att hafva

formen af sedlighet. Antagandet, att något skulle kanna höra

till detta lif och icke hafva sedlighetens form, skulle vara lika

orimligt, som antagandet, att något skulle finnas i det mensk-

liga förståndet utan att hafva dess former. I det nu fram-

stälda förhållandet ligger, att menniskan icke kan hvarken
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lockas eller tvingas till sedlighet, eller att hon icke kan vara

eller blifva sedlig utan att sjelf vilja det, samt att detta, gäller

icke blott om sedligheten i det hela, utan ock om hvarje mo-

ment i sedligheten. Då det nn, såsom Kant fullständigt ådaga-

lagt, icke finnes någon sinlig bestänmingsgrnnd, som icke är

en yttre och relativ bestämning hos menniskans begärförmåga

eller sinliga vilja, måste menniskan för att kunna vara sedlig

slita sig lös från alla sinliga bestämningsgrunder och derigenom

vinna den negativa friheten eller oberoendet af sådana bestäm-

ningsgnmder. Att hon det oaktad t har att fästa ett intresse

vid dessa, såvida som de äro sinliga ändamål, betyder för Kant

endast, att hon skall bestämma dem eller åt dem gifva för-

nuftets form genom deras inskränkning. Häri ligger sålunda

icke att hon skall göra dem till sin viljas bestämningsgrunder,

utan att hon tvärtom skall göra sin sjelfbestämda vilja till be-

stämningsgrund för dem och sålunda till den högsta bestäm-

ningsgrunden. Men härtill fordras att hennes vilja skall vara

positivt fri eller sjelfbestämmande eller lagstiftande. Fattar

man denna sjelfbestämning blott från den sidan, att hon be-

tecknar det förnuftiga väsendet såsom sjelft varande grunden

till alla sina bestämningar, så måste det ock medgifvas, att

sjelfbestämningen icke tillkommer blott några förnuftiga väsen-

den, utan är en väsentlig bestämning hos det förnuftiga väsen-

det såsom sådant. En nödvändig följd häraf är, att allt, som

är gifvet i och genom denna sjelfbestänming icke blott tillhör

ett förnuftigt väsende, utan är gemensamt för dem alla. Så-

vida, som det hos menniskan finnes en viljans sjelfbestänming

eller lagstiftning, som jemte det hon är viljans egen tillika är

allmänt förnuftig, är det ock ådagalagdt, att viljan tillhör en

verld, inom hvilken sjelfständighet icke är sjelfviskhet, ulan

samstämmighet med det hela och med alla väsenden, som till-

höra detta hela. Att detta hela icke är sinneverlden, utan för-

nuftsveiiden följer clcraf, att, såsom Kant visat, alla sinliga

praktiska grundsatser ytterst halva sin grund i sjolfviskhctcn.
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Sammanfatta vi hvad vi hos Kant nu funnit vara fullt ut-

red! och strängt bovisadt om sedligheten, så kunna vi säga,

att han riktigt angifvit do första formela bestämningarne hos

sedligheten och uppvisat (lossas nödvändighet. Yi mena här-

med, att han angående pligten eller den sedliga handlingen

visat, att denna måste vara en inre bestämning hos viljan eller

ett moment i hennes inre lif, angående lagen, att han måste

vara ovilkorligt bjudande och sålunda utgöra viljans i sträng

mening nödvändiga form, samt angående viljan sjelf, att hon

måste vara fri eller oberoende och sjelfbestämmande, hvilket

hon icke kan vara utan att vara förnuftig och såsom sådan

samstämmig både inom sig sjelf och med alla förnuftiga väsen-

den. Härtill kunna vi lägga en erinring om det sammanhang,

som Kant uppvisat mellan pligten, lagen och viljan i det, att

pligten är lagens fordran och lagen är stiftad af viljan, samt

om den häraf gifna följden, att lagen är viljan sjelf såsom

form för sin verksamhet och pligten viljan sjelf i en viss inre

bestämning eller på ett visst sätt i och genom sig sjelf be-

stämd. Fattas den goda viljan i den form, som genom de nu

nämnda bestämningarne är gifven, så kan hon tänkas såsom en

vilja, som i sig sjelf är rent god och såvida, som hon bibe-

håller samma form, icke kan blifva ond, eller med andra ord

tänkas såsom en förnuftig vilja.

Vända vi oss nu till det bristfälliga i Kants förut fram-

stälda lärosatser om sedligheten, så hafva vi först att fästa

uppmärksamheten vid den i ögonen fallande grundbristen, nem-

ligen bristen på innehåll i den sedliga viljan. Anledningen till

denna brist är tydligen gifven deri, att Kant icke kunde på

teoretisk väg komma till annat resultat än det, att allt inne-

håll hos menniskan var sinligt, och att det sålunda icke fanns

något förnuftigt innehåll hos henne. Nu har visserligen Kant

antagit, att det, som icke kunde fattas af förståndet i vetandets

form, likväl kunde vara föremål för en praktisk tro. Men äfven

med tillhjelp af den praktiska tron kommer man icke längre

än till formela bestämningar, som tilläggas antingen viljan så-
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som det praktiska förnuftet eller själen såsom odödlig- i en

gränslös fortgång' mot ett oupphinneligt mål eller Gud såsom

det moraliska rikets öfverhufvud, den allvetande domaren öfver

menniskans dygd ocli den allsmägtige gifvaren af lycksalighet i

det mått, hvartill livar och en genom sin dygd är värdig. För

Kant visade det sig alldeles omöjligt att hos menniskan antaga

ett förnuftigt innehåll, emedan menniskan enligt honom icke

hade någon förnuftig receptiv förmåga. Derför kunde Kant

icke heller tillerkänna menniskan någon moralisk känsla såsom

förmåga eller något moraliskt sinne. Den enda moraliska kän-

sla, som enligt Kant finnes, nemligen aktningen för sedelagen,

fattas af honom såsom en verkan på menniskans sinne och vilja,

icke såsom en yttring af en känsloförmåga. Men det är för

Kant alldeles gifvet, att förståndet icke kan fatta något annat

innehåll än det, som är gifvet i känslan. Häraf följer nu att

sedligheten eller menniskans inre sjelfbestäinda lif icke kan

hlifva mer än en form. Väl kan det synas så, som skulle Kant

vilja tillägga sedligheten ett innehåll, då han fattar sedelagen

såsom naturlag samt låter honom bjuda aktning för hvarje

menniska såsom ändamål i sig sjelf och konstituera ett ända-

målens rike; men att ett verkligt innehåll dermed icke är gif-

vet, visar sig redan af det ofvan anmärkta förhällandet, att

det blott är i anseende till sin form, som naturen kan tjena

såsom ett slags förebild vid uppfattningen och bedömandet af

det, som tillhör den intelligibla verlden. Detsamma visar sig

älven vid betraktelsen af menniskan såsom person eller såsom

ändamål i sig sjelf, såvida det, som kan fattas hos sjelfva vä-

sendet såsom personlighet, icke är något mer än frihet eller

sjelfbestämning i ofvan angifna fonnela betydelse. Slutligen är

det klart, att, om det väsende, som är ändamål i sig sjelft,

icke såsom sådant är bestämdt till sitt innehåll, utan endast till

sin form, så kan icke heller ändamålens rike gifva något mer

än en form, som visserligen är en ordning för många former,

men saknar allt egentligt innehåll. Med afseende på sedlig-

heten tänkt såsom det inre sjelfbestäinda- lifvet hos menniskan
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har den anmärkta bristen den betydelsen, att hon blifver något,

som icke i och för sig kan vara verkligt. Till verklighet for-

dras nemligen både form och innehall. Då man nu icke kan

tänka del praktiska förnuftet såsom i sig sjelft blott form hafva

de sinliga ändamålen till innehåll, så återstår ingen annan

möjlighet än den, att tänka detsamma, såvidt det för menni-

skan är till, nemligen i och genom sedelagen, vara den för

menniskan kända formen för en verklighet, som till sitt inne-

bal 1 är henne fullkomligt obekant. Men då detta obekanta

innehåll icke på något sätt ingår i menniskans medvetande och

vilja, så qvarstår anmärkningen hvad menniskans inre lif an-

går, och dettas verklighet är sålunda icke uppvisad, äfven om

man antager, att den förnuftiga verkligheten i och för sig

skulle vara det. Den anmärkta omöjligheten af det sedliga

lifvets verklighet hos menniskan under förutsättning, att detta

lif såsom hennes lif blott har form men icke innehåll, innebär

icke något skäl till förnekelse af de faktiska utgångspunkterna

för Kants lära om sedligheten, utan endast ett bevis derpå, att

det i de allmänna förutsättningar, från hvilka han utgick, fanns

något, som hindrade honom från att gifva en fullständig för-

klaring af sedligheten från den synpunkt, från hvilken han

fattade henne såsom den menskliga viljans inre sjelfbestämda

förnuftiga lif. Fasthäller man nu, att sedelagen är den af

menniskan kända formen för en verklighet, hvilkens innehåll är

henne obekant, så måste man fortgå till frågan om det för-

hållande, i hvilket det sinliga hos menniskan kommer att stå

till den sålunda fattade sedelagen. Sedligheten måste nemligen

såvida, som hon skall omfatta hela menniskan, alltid medföra

något det sinligas förhållande till sedelagen eller någon dess

bestämdhet af honom. Klart är att den sedliga verksamhetens

uppgift i allmänhet måste vara att gifva förnuftets form åt det

sinliga hos menniskan. Men detta kan tänkas ske på tvenne

olika sätt. Det ena är det sätt, som blifver nödvändigt, om

man i sträng mening fordrar, att förnuftets form skall rentaf

sättas i stället för den form, som det sinliga af naturen har,
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och bestar i upphäfvandet af det sinligas omedelbara form.

Men detta innebär tillika upphäfvandet af det sinliga innehållet,

hvilket icke kan vara till utan sin sinliga form. Det andra

sättet bestar deri, att det sinliga eller närmare bestämdt de

sinliga maximerna och de sinliga ändamålen inskränkas sä

mycket, att de icke strida mot sedelagen och förnuftet såsom

sjelfändamål. Inom den sfer, som efter inskränkningen åter-

stode, skulle den sinliga maximen fritt få göra sig gällande

och det sinliga ändamålet obehindradt få eftersträfvas, ehuru

visserligen icke för den lust och böjelse och det intresse, som

de väcka, utan för det, att deras frihet inom de bestämda grän-

serna icke i något afseende strider mot förnuftet och sedelagen,

utan till och med kan undanrödja hinder och svårigheter vid

sedelagens efterlefnad. Men om man genom att förfara på det

förstnämnda sättet skulle åtminstone allvarligt bemöda sig om

sedligheten och sålunda hafva sedelagen till sin viljas maxim,

men utförandet efter dessa maximer visar sig vara omöjligt, så

har genom det andra sättet att gå tillväga visserligen en möj-

lighet blifvit beredd till ett utförande, men maximens eller vil-

jans renhet har deremot icke kunnat bevaras. Att så är röjer

sig deri, att man i det sistnämnda fallet icke kan undgå att

vid sidan af det, som i sträng mening är pligt eller ovilkorligt

fordradt, ställa något, som är blott tillåtet eller ock blott så-

som ett handlingssätt bland flere möjliga endast vilkorligt for-

dradt. De båda motsatta utvägar, om hvilka vi nu talat, skilja

sig sålunda deri, att den enas mål är den heliga viljan och en

fullkomlig och osinlig natur, den andras åter den sedliga vilja,

som i förhållande till begärförmågan är herskande, och den sin-

liga natur, som är underordnad under förnuftet och derigenom

är en afbild af den fullkomliga naturen. I båda fallen måste

Kant stad na vid det negativa resultatet, att sedelagen fordrar

de sinliga bestäinningsgrundernas upphäfvando, men icke kan

sätta annat än en blott formel och följaktligen abstrakt bestäm-

ningsgrund i deras ställe. I det senare fallet närmar sin- sede-

lagen till formen af en juridisk lag i de momenter, der någol
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fcillåtet, som icke omedelbart fordras, måste antagas, livilket

förhållande af Schleiermacher blifvit anmärkt.

Med sedelagens och det praktiska förnuftets brist på inne*

håll och med deras negativa förhållande till det sinliga hos

menniskan står en annan brist i nära sammanhang-. Vi mena

bristen på enhet i och af de särskilda förnuftiga viljorna. Att

Kant icke förbisett nödvändigheten af en sådan enhet kan man

finna af lians lära om det moraliska riket eller ändamålens rike.

Deri, att livar je medlem i detta rike skall vara allmänt lag-

stiftande, och deri, att den lag, som stiftas af hvarje särskild

vilja, överensstämmer ined den allmänna förnuftslagen, fram-

träder onekligen ett sammanhang, som icke är fullt tänkbart

utan en verklig enhet. Men då Kant icke kan tänka sig sam-

manhanget i den osinliga verlden eller förnuftsverlden annor-

lunda än efter analogien med sammanhanget i sinneverlden, så

visar sig redan häri, att man hos honom icke kan vänta en

sådan utredning af frågan om sammanhanget mellan viljorna,

som förutsättes för uppvisandet af deras verkliga enhet, eller

af det förhållandet, att den ena ingår såsom bestämning hos

den andra. Då nu menniskan enligt Kant icke fattar det för-

nuftiga väsendet under någon annan form än viljans eller det

praktiska förnuftets, så finnes öfverhufvud ingen möjlighet att

tänka de förnuftiga väsendena såsom utgörande ett system,

hvars särskilda momenter såsom bestämningar ingå i hvarandra

och i det hela samt å andra sidan hvart för sig hafva det hela

och de öfriga momenterna till sina. bestämningar. Särskildt

med afseende på viljan betyder denna frånvaro af enhet, att

li varje vilja för att vara en egen vilja måste utesluta de öfriga

i frän sig och endast genom sin och deras överensstämmelse med

det allmänna förnuftet kan stå i överensstämmelse med dem.

Derför kan Guds vilja såsom en individuel personlig vilja icke

af Kant antagas såsom en förnuftig praktisk bestämningsgrund

i menniskans vilja. Derför kan icke heller menniskans kärlek

till sin nästa godkännas såsom moraliskt motiv förr, än han

blifvit skeletterad och kan framställas såsom en allmän regel,
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som har sin grund i det allmänna praktiska förnuftet. Dä nu

de särskilda viljorna såsom varande livar för sig en egen vilja

pä nu angifna sätt utesluta hvarandra, ligger det nära till

hands att fatta dem säsom rättssubjekter i juridisk mening,

hvilka sta under en allmän lag, som negativt bestämmer dem

alla och genom begränsningen af hvars och ens rättssfer dem

emellan inför en yttre ordning, i hvilken hvarje subjekt kommer

i rätt förhällande till alla de andra genom sin och deras över-

ensstämmelse med den allmänna lagen. Huru litet en sådan

rättsordning svarar mot de bestämningar, som Kant uppvisat

säsom väsentliga hos sedligheten, är af sig sjelft klart. Det

anmärkta förhållandet innebär dock ingenting, som kan göra

dessa bestämningar tvifvelaktiga, utan lemnar endast ett bevis

på behöfligheten af en fullständigare insigt i förnuftets väsende

för genomförandet af samma bestämningars förklaring. Af den

ofullständighet, som hos Kant finnes i uppfattningen af förnuftet

och af honom ansågs omöjlig att afhjelpa, följer äfven att det

fullkomliga förnuftiga väsendet icke kan blifva föremål för nå-

gon närmare undersökning och bestämning. Det, som angående

detta väsende, hvilket tydligen betecknas med den heliga vil-

jan, i främsta rummet behöfver bestämmas, är den åtskilnad,

som eger rum mellan detta väsende såsom fullkomligt och de

öfriga såsom ofullkomliga. Särskildt med afseende på viljan

uppstår då den frågan, om man kan säga det fullkomliga vä-

sendet vara eller hafva en vilja i samma mening som de ofull-

komliga väsendena, eller om man, likasom Kant frånkänner sä-

dana bestämningar, som intresse, imperativ och pligt, all bety-

delse med afseende på en helig vilja, så ock måste afstå från

att med benämningen vilja beteckna det fullkomliga väsendet,

när det är fråga om, livad detta väsende är inom sig sjelft

och icke såsom tänkt i förhållande till andra. Om man icke i

detta afseende iakttager nödig varsamhet, kan man lätt göra

sig skyldig till det felet att tillägga det fullkomliga väsendet

sädana från det ofullkomliga väsendet öfverflyttade bestämningar,

som innebära ofullkomlighet och således strida mot det (ull-
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komliga väsendets begrepp, I ett fall ligger ett sådant felsteg

Htira till hands. Kant antog, att menniskans vilja kunde vara

orsak till syftemålsförnimmelsens verklighet och att hon deri-

genoni sjelf gaf sig sina bestämningar. I den nienskliga vil-

jans begrepp ligger sålunda en produktion, mot hvilken ingen-

ting är att invända, när hon hänföros till ett väsende, som har

tiden till sin form och står i förhållande till ett material, på

hvilket den producerande verksamheten kan riktas. Men om

del antages, att produktionen är en fullkomlighet hos viljan och

såsom sådan skall tilläggas den heliga viljan och det fullkom-

liga väsendet, så kan man icke undgå att införa tidsföljd och

dermed ändlighet och ofullkomlighet i det väsende, som skulle

vara det fullkomliga.

Af de anmärkningar, som vi med anledning af de an-

märkta bristernas betydelse såsom anvisningar på det, som för

sedlighetens förklaring efter Kant återstod att göra, något ut-

förligare framstått, visar sig lätt att, såsom vi förut anmärkt,

grundbristen i Kants lära om sedligheten är den, att han icke

kan uppvisa något innehåll i den sedliga viljan eller det prak-

tiska förnuftet. Deraf följa å ena sidan de svårigheter, med

hvilka det är förenadt att från Kants ståndpunkt uppvisa det

sedliga lifvet såsom ett verkligt inre lif, såsom ett samlif i det

inre ined andra menniskor och såsom innerst bestämdt af Guds

heliga och personliga vilja. Deraf följer ock å andra sidan ten-

densen till formalism och negation och till ett yttre rättsför-

hållande mellan de särskilda viljorna.

Det resultat, till hvilket vi genom granskningen af Kants

förut framstälda etiska läror kommit, är sålunda, att han väl

angifvit formela bestämningar hos handlingen , lagen och

viljan, som fordras för sedligheten, men att han icke kunnat

fatta sedligheten såsom ett innebållsfullt och derigenom verkligt

inre lif. Häraf följer att de frågor, till hvilkas framställning

och besvarande vi nu hafva att fortgå, nemligen om förnuftet

såsom motiv för menniskans vilja och om den form, som det

nienskliga lifvet får genom sedelagens efterföljelse, icke af Kant
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kunnat få en tillfredsställande utredning. Vi skola derför blott

i största korthet antyda de svar, som han på dessa frågor

lem nar.

Frågan, huru förnuftet kan vara tillräcklig bestämnings-

grund för viljan, är egentligen densamma, som frågan, huru

menniskan kan vara fri i sitt viljelif. Ty såvida, som menni-

skan är bestämd af förnuftet, är hon äfven både oberoende af

sinligheten och sjelfbestämd. Det är dock icke fråga om att

uppvisa, huru friheten öfverhufvud kan vara en bestämning hos

menniskans vilja, hvilket icke kan visas, utan endast att utreda,

huru förnuftet under förutsättning, att det är gifvet hos menni-

skan, hvilken derigenom är fri, kan ensamt för sig vara till-

räcklig bestämningsgrund för hennes vilja och derigenom göra

henne fri i hennes handlande i sinneverlden. All fullständig

viljebestämning förutsätter enligt Kant en maxim, ett ändamål

eller ett objekt för viljan och en driffjeder. Att visa förnuftet

vara tillräcklig bestämningsgrund för viljan är sålunda detsamma

som att visa förnuftet fastställa en maxim, konstituera ett ob-

jekt och gifva en driffjeder. Att förnuftet fastställer en maxim

för viljan visar sig i det kategoriska imperativet, hvilket såsom

ovilkorligt fordrande icke kan vara en maxim i inskränkt be-

märkelse, icke heller ett hypotetiskt imperativ, således öfver-

hufvud icke en sinlig praktisk grundsats, utan måste hafva sin

grund i förnuftet eller vara förnuftet sjelft såsom praktiskt eller

såsom sedelag. Att konstituera ett objekt betyder enligt Kant

att åt en mångfald gifva den enhet, utan hvilken intet objekt

är möjligt. Denna enhet är vidare enligt Kant begreppets en-

het. Att konstituera ett objekt är följaktligen att vara grund

till det begrepp, genom hvilket en mångfald sammanhåll es till

ett objekt. Det begrepp, till hvilket det praktiska förnuftet

såsom sedelag är grund, är det goda, icke tänkt såsom det

angenäma eller det nyttiga, utan såsom det moraliskt rätta.

Såsom motsats mot det godas begrepp framträder det moraliskt

onda. Såvida, som det goda, hvilket är viljans objekt eller

ändamål, konstitueras af det praktiska förnuftets grundsatser.
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kan det icke bestå i något annat än lagbundenhetens form.

Vill man på något sätt försöka fatta och bedöma menniskans

handlingar ur sedelageus synpunkt, så får man använda sinne-

världens natur såsom typ för don intelligibla naturen och så-

lunda antaga, att likasom allt i sinneverlden är lagbundet, likaså

äro ock handlingarne till sin form gifna genom sedelagen, och ,

ingen annan handling tillåten än den, som till sin form kon-

stitueras af sedelagen. En driffjeder gifver förnuftet åt viljan

derigenom, att det såsom inverkande på henne väcker aktning

för förnuftet eller för sedelagen, hvilken aktning visserligen är

en känsla och såsom sådan kan vara driffjeder för viljan, men

icke är någon sinlig känsla eller känsla af lust, som medför en

lockelse och framkallar en böjelse. Aktningen är en verkan af

sedelagen, som förödmjukar den sinliga menniskan, men väcker

medvetandet om sedelagens höghet och derigenom upplyfter

menniskans sinne. Genom sedelagen, som konstituerar det go-

das begrepp och väcker aktning, bestämmes menniskans pligt

eller den handling, som till sin form fordras af viljan, och så-

lunda är förnuftet tillräcklig bestämningsgrund för viljan. Denna

behöfver icke något annat för att känna sin förbindelse och

veta, huru hon i hvarje fall bör handla. Att besluta sig till

det rätta handlingssättet och derigenom uppfylla sin pligt är

den fria eller fritt väljande viljans sak. Men klart är att ett

innehåll icke är gifvet genom de nämnda bestämningarne. Den

förändrade ordning, i hvilken de förut kända begreppen här

framträda, kan icke gifva dem några nya bestämningar. Der-

före är sedelagen äfven nu en -rent formål grundsats, det goda

formen af lagbundenhet och aktningen en känsla utan positivt

och reelt innehåll. Att likväl ett sådant behöfves för att till-

räckligt bestämma viljan, hafva vi redan förut sökt visa.

Den form, som menniskans lif får genom sedelagens efter-

följd, kan först och främst betraktas såsom en hennes egen vil-

jas bestämdhet, vidare såsom form för hennes verksamhet och

slutligen såsom viljeverksamhetens resultat. Den bestämdhet

eller beskaffenhet, som viljan sjelf vinner genom att besluta sig
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till sedelag-en och hålla sig fast vid honom, är värdigheten att

vara en medlem i det moraliska riket, eller till lycksalighet.

Från en annan sida sedd är denna värdighet dygden såsom

kraft till oafbrutet bekämpande af de sinliga böjelserna och så-

lunda arven till sjelfbestämning. Dygden är dock icke blott

kraft, utan äfven den sinnesförfattning, i hvilken kraften till strid

mot begären har sin grund. Sålunda fattad är dygden den

goda, ehuru icke den heliga, utan den mot begären stridande

viljans form. Den verksamhet, som följer sedelagen, bör vara

en fortgång i det goda, i hvilken hvarje handling för sig tagen

är ett förverkligande af det goda och i sitt sammanhang med

de öfriga handlingarne på grund af det goda, som redan är

genom föregående handlingar förverkligadt, i högre grad för-

verkligar det goda och derigenom gör en ännu högre grad af

det godas verklighet möjlig att åstadkomma genom en efterföl-

jande handling. Men såvida, som verksamheten tillhör en vilja,

som strider mot begären, är hon ock sjelf en fortgående strid

mot dem. Denna negativa sida i den praktiska verksamheten

är den enda, som Kant strängt taget kan erkänna, och derför

blifver ock fortgången i verksamheten ett allt fullständigare

upphäfvande af alla sinliga begär såsom bestämningsgrunder för

viljan. Men dä viljan icke kan fullt frigöras från alla sådana

bestänmingsgrunder, kan menniskan endast i oändlighet närma

sig friheten från begären såsom den rena dygdens oupphinne-

liga mal. Något verkligt närmande till ett oupphinneligt mål

kan dock icke ega rum. Derför kan icke heller sedelagens

efterföljelse, sådan denna fattas af Kant, åt menniskans verk-

samhet gifva formen af fortgång i det goda från lägre till

högre grad. Resultatet af menniskans verksamhet efter sede-

lagen bör vara hennes högsta godas verklighet i och för henne.

Menniskans högsta goda är enligt Kant, såsom vi förut funnit,

lagbundenhetens form eller från en annan sida dygden eller

värdigheten till lycksalighet. Men detta är dock icke mer än

det högsta momentet i det goda, och sålunda icke det högsta

goda såsom det fullständiga eller alltomfattande goda, Till
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detta lordras tydligen äfven den lycksalighet, till hyilken den

dygdige är värdig. Då nu menniskan icke sjelf får eftersträfva

lycksaligheten, återstår för Kant ingen annan från hans syn-

punkt rimlig utväg än att låta Gud tilldela hvarje menniska

lycksalighet i proportion efter hennes dygd eller värdighet.

Verksamhetens gränslösa fortgång- visar bebofvet för henne af

en gräns gifven genom ett positivt och reelt innehåll, hvars

förverkligande kunde utgöra verksamhetens ändamål. Ofullstän-

digheten i det goda, som vinnes genom sedelagens efterföljelse,

visar, att menniskans högsta goda måste innefatta något mer

än det, som hon kan gifva sig sjelf genom sin egen fria vilja

och verksamhet.

De svar, som Kant gifvit på frågorna om förnuftets till-

räcklighet såsom bestämningsgrund för viljan och om den form,

som menniskans lif får genom sedelagens efterföljelse, ådaga-

lägga, att någon fortgång från de formela bestämningar, som

han uppvisat såsom väsentliga hos sedligheten, till de positiva

och reela bestämningar, utan hvilka hon icke kan vara verklig,

icke för honom är möjlig. Att Kants dygdelära icke innehåller

något försök att afhjelpa den nämnda bristen är allmänt kändt

och följer äfven af dennas uppgift, som icke var att lägga

någon ny grund för sedeläran, utan att bygga på den grund,

som redan var lagd genom grundläggningen till sedernas me-

tafysik och kritiken af det praktiska förnuftet. Ännu mindre

kan man i Kants rättslära finna något sådant försök.

Det återstår ännu en etisk hufvudfråga att taga i betrak-

tande. Det är frågan om det onda. Inom etiken betraktar

Kant det onda, enligt hvad vi ofvan haft tillfälle att framhålla,

såsom heteronomi, eller viljans bestämdhet efter sådana bestäm-

ningsgrunder, som äro gifna genom begärförmågans förhällande

till något yttre, som hos henne väcker en känsla af lust eller

olust. Ytterst hänföra sig alla sådana bestämningsgrunder till

sjelfkärlokcn och det i honom liggande begäret efter egen lyck-

salighet. Såsom objekt hafva vi funnit det onda vara det mo-

raliskt orätta. Men den fråga, som föranleder oss att här sär-
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sMldt taga det onda i betraktande, är frågan om grunden till

det onda eller till menniskans benägenhet att föredraga de sin-

liga bestämningsgrunderna framför förnuftet. Det, som i Kants

redogörelse för denna fråga är af särskildt intresse med af-

seende på sjelfva grundtankarne i lians etik, är att han icke

f r det onda antager någon annan grund än viljan. Den nyss-

nämnda benägenheten till det onda kan nemligen icke hafva

sin grund i menniskans sinlighet, icke heller i hennes förnuft

såsom sjelfva den lagstiftande förmågan, icke heller i sinlig-

hetens förhållande till förnuftet. Hon måste derför förklaras

ur friheten, ehuru icke ur någon handling, som faller inom tiden,

utan ur friheten med bortseende frän all tid. Detta är nöd-

vändigt, emedan den ifrågavarande benägenheten är en medfödd

skuld. Medfödd är hon, ty hon visar sig vid det första bruket

af menniskans fria vilja. Skuld är hon, ty menniskan kan icke

undgå att tillräkna sig densamma såsom ett ondt. Med af-

seende härpå kallas detta onda af Kant det radikala onda,

emedan det förderfvar alla maximers grund och icke kan ut-

rotas genom menskliga krafter, utan endast undertryckas deri-

genom, att öfvervigt gifves åt förnuftet såsom bestämningsgrund

för viljan. Huru befrielsen från det onda skall kunna vinnas,

är visserligen icke möjligt att fullt förklara, men vi veta, att

den sinnesförändring, som utgör sjelfva befrielsens grund, är

pligt, och från hennes moraliska nödvändighet kunna vi sluta

till hennes möjlighet. Från friheten eller förnuftet såsom grund

till det inre viljelifvet hos menniskan måste befrielsen frän det

onda komma, om det ock från religiös synpunkt visar sig, att

menniskan för befrielsens fullständiga vinnande måste söka sluta

sig tillsammans med andra till ett religiöst samlif i en kyrka

under inflytandet af en förnuftstro på Guds vilja och på den

goda principens personifierade idé.

Personligheten var det, hvarpå Kants undersökningar både

inom den teoretiska och praktiska filosofiens område i sin in-

nersta grund syftade. Visserligen kunde det inom den teore-

tiska filosofien synas vara en inskränkning, som det menskliga

Sahlin: Kants m. ra. 3
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medvetandet fick underkasta sig, då all dess kunskap förklarades

vara kunskap blott om fenomenet eller företeelser och icke kunna

falla det i och för sig- varande. Häri låg' likväl å andra sidan

giftet och erkändt, att den verld, som är gifven för menniskan

i hennes erfarenhet, är hennes verld och af hennes medvetande

far sin enhet och form. All ordning och lagbundenhet och

allt sammanhang inom menniskans verld hafva sålunda enligt

Kant sin grund i menniskans medvetande. Detta är det formela

och teoretiska vilkoret för menniskans herravälde öfver sin verld.

Finnes det inom denna verld något, som icke har sin enhet,

sin princip och sitt subjekt i menniskan så är detta icke

underkastadt hennes herravälde och kan då icke räknas till

hennes verld, såvida denna skall betraktas såsom en fenomen-

verld, som tillhör menniskan. Det framträder nemligen såsom

något af menniskan oberoende och mot henne sjelfständigt, alltså

såsom något, som i den form, i hvilken det framträder, icke

blott är i och för menniskan, utan är i och för sig. Men ge-

nom antagandet af något sådant såsom omedelbart framträdande

i menniskans verld kastas man tillbaka till den af Kants när-

maste föregångare och framför allt af Kant sjelf i grund ve-

derlagda realistiska verldsåsigten, till hvilkens brister det hör

att icke kunna fullt erkänna personligheten såsom substantiel verk-

lighet, och hvilken derför alltid äfven i sina högsta former erbjuder

åtminstone någon sida, som kan tagas till utgångspunkt för en

utveckling, som slutar med materialism och sålunda med den

fullständiga förnekelsen af personlighetens substantialitet. Detta

förhållande visar, att det icke finnes annat val än det, att an-

tingen låta menniskans verld vara en fenomenverld, som till

sin gifna form är beroende af menniskan och har åtminstone

sin närmaste grund i henne, eller ock afstå från all tanke på

personlighetens substantiela verklighet. På likartaclt sätt för-

håller det sig inom den praktiska filosofiens område. Äfven

här har det resultat, till hvilket Kant kommit, nemligen det,

att det praktiska förnuftet är blott formel bestämningsgrund för

viljan, utseendet af en inskränkning. Likväl ligga, såsom vi i
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det föregående anmärkt, i de af Kant angifna bestämningarne

hos den sedliga viljan, sedelagen och pligten vilkoren för ett

förnuftigt inre viljelif eller för ett praktiskt personligt lif. Den,

som antager praktiska bestämningar, som strida mot dessa vilkor

och sålunda mer eller mindre fullständigt upphäfva dem, han

kommer ock att i samma mon upphäfva det praktiska person-

liga lifvet. Detta kan ske antingen derigenom, att detta lif

upphäfves såsom praktiskt eller bestämdt till sin form i och ge-

nom den fria viljan, eller ock derigenom att dess personlighet

eller förnuftighet upphäfves och det fattas såsom ett sinligt

praktiskt lif. Att båda bestämningarne tillsammans kunna upp-

häfvas genom antaganden, som strida mot det personliga prak-

tiska lifvets af Kant angifna grundvilkor, är af sig sjelft klart.

Men om man ock kan säga, att Kant långt ifrån att minska

och inskränka det område, som på vetenskapliga grunder kunde

tillerkännas menniskan såsom hennes herradöme både i teore-

tiskt och praktiskt afseende, tvärtom i begge afseendena åt

menniskan räddat ett sådant område, inom hvilket vilkoren för

ett personligt lif voro åtminstone från vissa formela sidor gifna,

så kan det icke bestridas, att dessa vilkor icke innehålla allt,

som behöfves till ett verkligt förnuftigt eller personligt lif.

Jemfördt med menniskans behof af förnuftigt innehåll i lifvet

och med det mått, hvari man stundom ansett sig kunna veten-

skapligen ådagalägga möjligheten af detta behofs tillfredsstäl-

lelse, visar sig utan tvifvel det, som Kant kan erbjuda, mycket

inskränkt och otillfredsställande. Men deri röjer sig det stora

reformatoriska draget hos Kant, att han icke på något sätt

kunde lockas att gifva vetenskapligt erkännande åt några sådana

bestämningar, som lofvade att fylla menniskans andliga behof,

men stodo i strid med de af honom uppvisade vilkoren vare sig för

erfarenhetens möjlighet eller för förnuftets tillräcklighet såsom

bestäniningsgrund för viljan. Deraf kan man finna, huru skarpt

och klart han såg vigten och betydelsen af de formela vilkoren

för möjligheten af objektivt giltig kunskap om erfarenhetens

föremål och af ett handlande efter objektivt giltiga förnuftiga

praktiska lagar.
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De nämnda inskränkningarne ocli bristerna i Kants filoso-

fiska läror måste emellertid mana till fortsatta undersökning-ar.

Au Frigöra det menskliga medvetandet från relationen till ett

yttre ting i sig, som gör intryck på detsamma, att uppvisa

möjligheten af sann kunskap om det i och för sig* varande och

cm det oändliga eller absoluta väsendet måste man försöka.

Alt de försök, som gjordes, i vissa afseenden blefvo reaktionära

eller grundade sig på förkasteisen af ett eller annat bland de

af Kant nppstälda formela grundbestäniningarne är lätt förklar-

ligt. Under fortgången af dessa undersökningar ser det stun-

dom till ocli med ut så, som om det personlighetsinedvetande,

at hvilkcts allmännaste vilkor Kant hade gifvit vetenskaplig

form, rentaf skulle gå under i naturalism och panteism. Men

älven i dessa riktningar röjer sig närvaron af intresset för per-

sonligheten deri, att de leda till en uppfattning af natureu och

af allt väsendes allmänna bestämningar, som förbereder ett full-

ständigare begripande af personligheten. Inom den praktiska

filosofiens område lemnade Kant icke mindre anledningar till

fortsatta undersökningar än inom den teoretiska. Att gifva en

begränsning åt menniskans syftemål i det hela och i hvarje

särskild handling, att visa möjligheten af sinlighetens harmoni

med förnuftet hos menniskan genom att fatta förnuftet såsom

innehållsfullt och sinligheten såsom tillgänglig för förnuftig be-

stämning och bildbar till organ för förnuftet samt att tillerkänna

en egendomlig bestämdhet eller individualitet ät hvarje vilja och

det oaktadt tänka alla viljor såsom bestämbara genom hvarandra

samt ytterst söka alla ändliga viljors grund, lag och ändamål i Gud,

kunde man icke undgå att försöka. Att äfven härvid reaktio-

nära riktningar skulle framträda och vända sig mot sådana be-

stämningar hos Kant, som utgöra grundvilkor för det förnuftiga

eller personliga praktiska lifvet hos menniskan kan man med

allt skäl vänta. Genom förnekelse af viljans frihet, genom det

förnuftigas koordination med naturen, genom upphäfvande af

den menskliga personlighetens substantialitet och dennas upp-

fattning såsom en form af ett opersonligt absolut väsende, vände
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man sig* mot Kants grundbestämningar. Detta oaktadt gör

sig dock äfven inom den praktiska filosofiens område det af

Kant i sina formela bestämningar fattade personlighetsmedve-

tandet gällande genom att modifiera de läror, som i sig sjelfva

äro stridande mot detsamma, hvarigenom äfven dessa läror i

vissa fall komma att förbereda en mera omfattande förklaring

af det, som står i samband med den menskliga viljans frihet,

med förnuftets upphöjdhet öfver naturen, och med det mensk-

liga förnuftets personliga lif och praktiska bestämdhet af sig

sjelft och ytterst af ett absolut personligt väsende.

I Kants egen redogörelse för sedligheten ligga på visst

sätt anvisningar på de utvägar, genom hvilkas begagnande man

kan försöka att fylla bristerna i hans sedelära. Den första

af dessa anvisningar ligger i hans uppfattning af viljan eller

det praktiska förnuftet såsom förmåga att gifva sig bestäm-

ningar eller vara orsak till verkligheten af det objekt, som

är i föreställningen gifvet såsom syftemålsförnimmelse. Man

kan nemligen blott behöfva tänka sig viljan såsom icke blott gif-

vande sin form utan äfven sitt innehåll och sålunda såsom i det

hela producerande sina bestämningar för att hafva beredt sig

tillfälle till en noggrannare bestämning eller begränsning af

handlingen, än Kant kunde åstadkomma. Öfver den formela och

negativa form af etik, som Kant sjelf hade gifvit, kan man dock

icke dermed i det hela komma. Detta visar sig af den lära om

det praktiska förnuftet och dess bestämningar, som af J. Gr. Fichte

byggdes på det nämnda antagandet. Den andra anvisningen lig-

ger i uppställandet af analogien mellan naturlagen och sedelagen,

i medgifvandet af sinneverldens naturs användning såsom typ

för den intelligibla naturen och i fordrandet af ett ändamålens

rike i viss mon svarande mot naturens rike. Visserligen ta-

ger sig Kant noga till vara mot hvarje frestelse att tiller-

känna sedelagen, den intelligibla naturen och ändamålens rike

något annat än de formela bestämningar, som tillhöra natur-

lagen, sinneverldens natur och naturens rike, men det ligger

nära till hands att försöka vinna en reel betydelse åt de ifm-
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gavarande formerna genom antagandet af don intelligibla natu-

rens verkliga relation till don sensibla, genom hvilken relation

äfven Sedelagen skulle få ett innehåll och ändamålens rike en

sfer, inom hvilken det kunde förverkligas. Det tär denna punkt

i Knuts etik, som tjenar till utgångspunkt för Schleiermachers

etiska undersökningar. Den tredje anvisningen på något, som

tyckes kunna fylla don brist på innehåll, som enligt Kants

uppfattning af sedligheten finnes hos densamma, ligger i fram-

ställningen af ändamålens rike såsom ett moraliskt rike, i hvil-

ket medlemmarne såsom sjelfva allmänt lagstiftande äro för-

nuftiga väsenden, men det oaktadt stå under de stiftade la-

garne, men öfverhufvudet såsom lagstiftande icke står under

någon annan vilja. Tanken på en vilja, som är öfverhufvud

öfver andra viljor, innebär ett förhållande mellan viljorna, i

hvilket en vilja är bestämningsgrund för andra. I detta för-

hållande ligger en anledning att undersöka, huruvida icke de

förnuftiga väsendena kunna ingå i hvarandra såsom bestäm-

ningar och sålunda utgöra hvarandras innehåll. I sådant fall

skulle det vidare undersökas, om icke det förnuftiga innehåll,

som hvarje väsende har genom att hafva de öfriga förnuftiga

väsendena till sina bestämningar, är ett ursprungligt och vä-

sentligt innehåll, utan hvilket det icke kan tänkas såsom ett

förnuftigt väsende. Om så är, skulle vidare hvarje förnuftigt

väsende eller hvarje väsende i egentlig bemärkelse just ge-

nom sin förnuftighet vara konkret och individuelt. Så vida,

som ett förnuftigt väsende är en vilja och har verksamhet,

skulle det under nu gjorda förutsättningar i sig sjelft hafva

en individuel lag och ett individuelt ändamål, efter hvilken

det såsom vilja skulle kunna bestämma sin verksamhet. Men

tillika skulle det, då det bestämmer sig efter sina ursprung-

liga och väsentliga bestämningar, äfven bestämma sig efter

andra förnuftiga väsenden, alldenstund sådana hos detsamma

äro ursprungliga och väsentliga bestämningar. Ett sådant

viljande och verksamt väsendes lag kunde icke fattas efter ana-

logi med naturlagen, ty han är såsom systematisk eller kon-
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kret och individuel af annan art än naturlagen, hyilken all-

tid är abstrakt och formel och sålunda saknar den fullstän-

diga bestämdhet, som tillhör allt, som i egentlig mening är

systematiskt. Det sålunda fattade förnuftiga väsendet är icke

något abstrakt, som behöfver ställas i förhållande till något

yttre för att blifva konkret. Allt, som framträder såsom

yttre för menniskan, måste vara ett fenomen i den betydelse,

i hvilken Kant fattat detta, och det hör sålunda till menni-

skans sinlighet. Sinligheten är den ofullkomliga sidan hos

menniskan, men är dock i sin grund förnuft, som på grund af

menniskans ändlighet för henne framträder på ett ofullkomligt

sätt i hennes medvetandes former. Såsom egande sin grund i

förnuftet är ock sinligheten bestämbar genom förnuftet, och

den sedliga verksamhetens uppgift är att göra sinligheten till

organ eller medel för det menskliga förnuftet. Till den nu an-

tydda etiska riktning, som, om hon betraktas såsom en fort-

sättning af Kants etiska lärosystem, har sin utgångspunkt i den

nämnda läran om ändamålens rike såsom ett moraliskt rike,

hvars medlemmar hafva ett öfverhufvud, har Boström slutit

sig, och denna riktnings etiska grundtankar hafva enligt vår

mening af honom blifvit renast fattade och på det mest kon-

seqventa sätt genomförda.

De båda etiska riktningar, hvilka vi nu betecknat såsom

utgående från olika sidor i den Kantiska läran om lagen och

ändamålen och fortgående till en positiv uppfattning af sed-

ligheten såsom ett innehållsfullt lif, äro just i följd af olik-

heten mellan deras utgångspunkter sinsemellan mycket olika.

Den förnuftets relation till naturen, som enligt den förra rikt-

ningen är nödvändig för allt verkligt vetande och viljande,

har till följd, att något egentligt inre viljelif icke kan er-

kännas. Något inre och absolut kan icke finnas i viljan.

Enligt Schleiermacher är clet i och genom känslan, som det

absoluta fattas. Med det inre viljelifvet upphäfves ock fri-

heten. Dermed försvinner sedlighetens egenskap af en prak-

tisk bestämning och verksamhet hos menniskan jemte lagens
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skilnad Jill arten från naturlagen. Den senare riktningen

går åter al från en viljebestämning, som gifver anledning till

antagande af etl absolut innehål] i viljan, hvilket gör ett inre

viljelif möjligl såsom ett lif i och genom ett förnuftigt inne-

håll. Med antagandet af en sådan förnuftig bestämdhet hos

menniskan och hennes derigenom gifna förnuftiga individuali-

te1 blifver a ena sidan friheten hos menniskans vilja möjlig

genom tillvaron af en annan möjlig bestämningsgrand än sin-

ligheten och följer å andra sidan lagens artskilnad från hvarje

naturlag. Den förra riktningen leder till en ståndpunkt, på

Ii v ilken ingen egentlig etik är möjlig, den senare åter till

uppfyllandet af de fordringar på etiken, som äro gifna genom

de formel a bestämningar, som Kant hade uppvisat såsom nöd-

vändiga hos sedligheten. Detta oaktadt äro de etiska under-

sökningar, som af Schleiermacher anstalts, af stor vigt och be-

tydelse för etikens utveckling icke blott genom den kritiska

behandling, som han lät alla föregående etiska systemer un-

dergå, utan förnämligast genom utredningen af sådana bestäm-

ningar, som tillkomma viljan och hennes objekt oberoende af

hennes frihet fattad såsom förmåga af val mellan olika möj-

liga bestämningsgrunder eller mellan en möjlig bestämnings-

grunds upptagande eller förkastande. När det blef nöd-

vändigt att med bortseende från friheten söka uppvisa ett

lif och en verksamhet, som utgingo ifrån förnuftet och hade

till material naturen, måste Schleiermacher från andra syn-

punkter så mycket skarpare taga i betraktande, huru både för-

nuftet såsom den verkande förmågan och naturen såsom objek-

tet eller materialet skulle vara beskaffade för att förnuftet

skulle kunna ombilda naturen till en sådan form eller gestalt,

i hvilken denna kunde vara ett godt för den förnuftiga men-

niskan så väl med afseende på hennes eget lif, som på hennes

samlif med andra menniskor. Det är den bestämda uppfatt-

ningen af de etiska hufvudfrågorna från den nu angifna syn-

punkten och det, hvad sjelfva grundtankarne beträffar, rena och

åtminstone i vissa afseenden fullständiga utförandet af under-
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sökningen från denna synpunkt, som ställer Schleiermacher i

spetsen för hela den ifrågavarande etiska riktning'.

Schleiermachers etiska undersökningar förutsätta en re-

lation mellan förnuftet och naturen. Å ena sidan är det en

motsats mellan båda, å andra sidan ett samband. Sitt

allmännaste uttryck har detta förhållande i Schleiermachers

antagande, att vara och veta blott äro för hvarandra, och att

således dem emellan en bestämd motsvarighet eger rum. Det

förra kan betraktas såsom det objektiva varat och det senare

såsom det andliga. Denna motsats är den högsta hos menni-

skan och under denna subsumeras alla andra. Det är motsat-

sen mellan det, som vetes, och det vetande, när dessa ut-

tryck fattas i sin allra vidsträcktaste betydelse. I hvarje sär-

skildt vara eller veta, således i allt, som är enhet af motsatser,

ty det måste allt särskildt vara, finnes en öfvervigt af den ena

eller andra sidan i motsatsen. Naturen är nu den objektiva

enheten af alla motsatser mellan objektivt och andligt vara,

eller den enhet, i hvilken motsatserna ingå i hvarandra pä

objektivt sätt såsom något förnummet eller med öfvervigt af

den objektiva sidan. Förnuftet åter är den subjektiva eller

andliga enheten af alla motsatser mellan objektivt och and-

ligt vara, eller den enhet, i hvilken motsatserna ingå i hvar-

andra på subjektivt eller andligt sätt hos något förnimmande,

eller med öfvervigt af den andliga sidan. Den högsta enhe-

ten af natur och förnuft är den högsta bilden af det högsta

varat. Hos de högre enskilda varelserna visar sig det objek-

tiva och det subjektiva varats ingående i hvarandra i samban-

det och motsatsen mellan själ och kropp. När nu de båda

motsatta verka på hvarandra, så blifver det verk, som det and-

liga åstadkommer i naturen, alltid gestalt, det verk åter, som

det objektiva åstadkommer i förnuftet, alltid medvetandet. Men

i allt finnes utom motsatsen mellan objektivt och subjektivt

vara äfvcn en åtskilnad eller motsats mellan det allmänna eller

identiska och det särskilda. Den mest omfattande åtskilnaden

i detta afseende inom det verkliga varat är den mellan kraft
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och företeelse. Enheten af båda vitan inskränkning är väsen-

det, och detta satt såsom särskildt eller begränsadt är till-

varon. Den renaste bilden af det högsta varat med afseende

pä motsatsen mellan kraft och företeelse är organismen, ocli

den t (da la organismen är verlden. I vetandet är tänkandet

del allmänna och föreställandet det särskilda. I allt verkligt

vetande ingå båda, och i hvarje fall har ettdera öfvervigten.

Med afseende härpå gör Schleiermacher en indelning af veten-

skaperna. De delas i detta afseende i spekulativa och empi-

riska. De förra handla om väsendet, de senare om tillvaron.

Men då vetenskapen till sitt föremål har både naturen och

förnuftet, så finnes det om hvardera en spekulativ vetenskap

och en empirisk. Den spekulativa vetenskapen om naturen

är fysiken, om förnuftet etiken. Den empiriska vetenskapen

om naturen är naturkunnigheten, om förnuftet historien. Ve-

tandets högsta enhet är verldsvishetens idé, i hvilken det

etiska och det fysiska fullt genomtränga hvarandra och det

spekulativa och det empiriska stå fullkomligt tillsammans med

hvarandra. Af det nu anförda visar sig, att Schleiermacher

antager en fullständig parallelism mellan de båda sidorna i den

motsats, som konstituerar den gifna verkligheten, samt att

den etiska verksamheten måste vara förnuftets verksamhet eller

handlande på naturen, genom hvilket denna organiseras eller

gestaltas. Parallelismen mellan det varandes olika sidor mot-

svaras äfven af en parallelism mellan vetenskaperna, hvilken

innebär, att den ena icke kan höja sig öfver den andra i afse-

ende på graden af fullkomlighet. Etiken kan aldrig vara full-

komligare än naturvetenskapen, aldrig fullkomligare än histo-

rien. Sålunda antages öfverallt en strängt lagbundenhet.

Innan vi gå till den närmare redogörelsen för etikens

grundtankar, måste vi fästa vår uppmärksamhet vid frågan

om det absoluta. Detta kan enligt Schleiermacher icke vara

till för menniskan i hennes vetande och då icke heller vara

ett innehåll i hennes vilja. Det högsta vetandet, till hvilket

allt lägre vetande syftar, är icke för sig verkligt, utan är
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endast till såsom förutsättning för allt särskildt vetande och

sålunda verkligt i och med detta såsom en bestämning, utan

hvilken detta icke skulle kunna vara vetande. Till objekt

skulle det högsta vetandet hafva hela det högsta varat, hvil-

ket såsom helt hvarken kan delas eller ökas och i detta af-

seende är likt det högsta vetandet. Vetandet skulle vara det

högsta uttrycket för det med detsamma lika varat, och varat

det högsta vetandets framställning eller objektivering. Men

då hvarken det högsta vetandet eller det högsta varat är

verkligt, så kan det högsta vetandet icke innebära någon

uppfattning af det högsta varat såsom något absolut, icke

heller kan det högsta varat innebära någon framställning eller

objektivering af det högsta vetandet såsom något absolut.

Deremot är det absoluta innehåll i menniskans känsla, såvida

som denna är en känsla af beroende och närmare bestämdt

af absolut beroende. Likasom hos Kant känslan af pligt

såsom en känsla af viljans bundenhet vid lagen eller akt-

ningen för sedelagen såsom moralisk känsla af ett absolut

värde är den enda omedelbara uppfattningen af det absoluta

såsom praktiskt förnuft, så är det ock här en känsla, ehuru

visserligen den religiösa känslan, i hvilken det absoluta fattas

enligt Schleiermacher, och det, som röjer närvaron af det

absoluta i känslan är äfven här beroendet. Vid den religiösa

känslan fäster sig en mångfald af föreställningar och af hand-

lingar, men med dessa har etiken icke att taga någon be-

fattning. Här är åtskilnaden mellan de olika områdena,

filosofiens och dogmatikens, den filosofiska och den kristliga

etikens, lika sträng, som parallelismen mellan de särskilda

vetenskaper, som ingå i den förut anförda indelningen.

Etiken är enligt Schleiermacher uttrycket af förnuftets

handlande. Detta handlande uttryckes i etiken såsom ett

mångfaldigt. Mångfalden är gifven icke genom bestämningar,

som höra till tiden och rummet, utan genom begreppsbestäm-

ningar. Förnuftets handlande frambringar en enhet af för-

nuft och natur, som utan detta handlande icke skulle finnas.
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Denna enhet är en särskild enhet och förutsätter såsom så-

dan en föregående och hänvisar på en efterföljande. Den

enhet, som går före allt etiskt handlande, är den menskliga

organismen. 1 denna till naturen hörande organism är för-

nuftet närvarande såsom kraft, och vetandet om denna enhet

är en före etiken gifven åskådning' af den menskliga naturen

såsom sådan. Till denna enhet måste hvarje verklig enhet

af den passiva naturen och det handlande förnuftet återföras.

Den enhet af förnuft och natur, på hvilken det etiska hand-

landet alltjemnt hänvisar, men till hvilken det aldrig hinner

tram, är den, i hvilken det icke vidare behöfves något

förnuftets handlande och någon passivitet hos naturen.

Denna enhet förutsätter förnuftets fulländade handlande och

är i och med hvarje verkligt handlande gifven så vida, som

detta icke dessförutan kan vara ett handlande. Mellan dessa

båda punkter, den omedelbara enheten och den oupphinneliga,

rör sig det etiska handlandet och åstadkommer alltid ett

upphäfvande af naturen såsom satt utom förnuftet, hvilket

upphäfvande förutsätter en mot förnuftets handlande svarande

passivitet hos naturen. Etiken beskrifver förnuftets mellan

de båda punkterna fallande verksamhet på naturen. Deremot

handlar icke etiken om rent förnuft och saligt lif, ty dessa

skulle höra till den ståndpunkt, till hvilken det etiska hand-

landet och vetandet icke sträcka sig. Icke heller faller mot-

satsen mellan godt och ondt inom etiken. Det onda kan icke

enligt Schleiermacher betyda något annat än det, att naturen

icke ursprungligen är förnuft eller i ett visst moment ännu

icke blifvit förnuft. Sålunda fattadt är det onda något rent

negativt och följaktligen icke någon positiv och reel motsats

mot clet goda. Men sjelfva sammanställningen och motsät-

tandet inom hvarje etiskt område af det, som utgör enhet af

förnuft och natur, och det, hvari naturen står utom förnuftet,

tillhör icke etiken, utan är en för henne sjelf främmande,

men henne alltid beledsagande reflexion på det empiriskt

historiskt gifnas förhållande till det etiska. Fattas nu det
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onda i den angifna negativa betydelsen, så är det etiska

handlandet ett oupphörligt sättande och upphäfvande af mot-

satsen mellan godt och ondt. Men dermed är endast en for-

mel bestämning gifven. Det är icke dermed sagdt om nå-

gonting, att det är godt eller ondt. Ännu mindre är sede-

läran bygd på någon sådan bestämning. Om man tänker sig

förnuftets handlande på naturen, såsom ett lagbundet, så upp-

står frågan om beskaffenheten af den lag, som detta handlande

följer. Enligt Schleiermacher kan lagen icke uttrycka någon

fordran eller gifva något bud. Icke heller kan lagen angifva,

hvad som under vissa förhållanden är rådligt att göra eller

låta, utan han måste uttrycka förnuftets verkliga handlande

på naturen. Att den etiska lagen icke kan vara blott råd-

gifvande är lätt insedt. Dercmot måste det vara förenadt

med stora svårigheter att frånkänna den etiska lagen all

praktisk betydelse, hvilket dock icke kan undgås, om man

icke kan antaga, att han innebär en fordran. Ty det, att

man har tvenne lagar, af hvilka den ena hänföres till för-

nuftet och den andra till naturen, visar, såsom Schleiermacher

har anmärkt, endast, att förnuftet -och naturen äro skilda,

men angifver ingen skilnad i sättet, hvarpå dessa båda be-

stämmas af lag. Men praktisk är en lag endast såvida, som

han uppställer fordringar, som menniskan genom sin fria

vilja kan efter sitt eget val uppfylla eller uraktlåta. Den

person, som på detta sätt är bestämd, vare sig kategoriskt

eller hypotetiskt eller, om man med Schleiermacher vill göra

ett sådant tillägg, disjunktivt, han har en praktisk uppgift

och en praktisk verksamhet; men utan en sådan lagbestämd-

het, som fordrar ett fritt beslut såsom verkställighetsgrund,

finnes det icke något praktiskt lif. Från sin ståndpunkt

kan emellertid Schleiermacher icke fatta livarken det sedliga

lifvet såsom i den nyss angifna meningen praktiskt, ej heller

don etiska lagen såsom en praktisk lag i betydelsen af en

lag, som säger, icke hvad som med nödvändighet sker, utan

hvad som bör ske. Detta förhållande har sin grund i dim
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par&llelism, som enligt Schloierinaclier eger rum mellan för-

Duftel och naturen. Af donna följer först och främst, att

förnuftel icke kan på annat sätt bestämmas af sin lag' än

naturen af sin, samt att man med kännedom om den ovilkor-

lighet, med hvilken naturens verksamhet följer naturlagarne,

måste drifvas till antagandet af en likadan lagbundenhet i

förnuftets verksamhet. I samma parallelism ligger vidare

en koordination af naturen med förnuftet, som gör det omöj-

ligt att tänka sig* naturen såsom något hos menniskan under-

ordnadt, som är bestämbart efter förnuftets fordringar genom

menniskans fria vilja, samt att öfverhufvud antaga dem till-

sammans ingå såsom bestämningar hos något tredje, som

skulle hafva raagt att inom vissa gränser hos sig höja till

aktualitet eller nedsätta till potentialitet såväl förnuftet som

naturen. Förnuftet och naturen framträda således i Schleier-

raachers etik och i allmänhet i hela hans vetenskapliga verlds-

forklaring såsom två dualistiskt fattade principer. Af dessa

bada är det i vissa fall naturen, som får tjena till förebild

för förnuftet, och deraf följer en viss naturalism, som lägger

hinder i vägen för en skarp uppfattning af den andliga verk-

ligheten, sådan som hon är efter sin egen art.

Med anledning af den stora vigt, som sedelagens be-

grepp har för Schleiermachers lära om sedligheten, skola vi

särskildt framställa de hufvudsakliga skäl, som enligt hans

åsigt göra det omöjligt att fasthålla det af Kant i spetsen

för etiken stälda kategoriska imperativet, hvilket tjenar till

bevisningsgrund för viljans frihet. Inledningsvis hafva vi att

fästa uppmärksamheten vid den uppfattning, som Schleier-

macher har af Kants lära om det kategoriska imperativet.

Han fattar detta imperativ såsom en rent abstrakt regel,

som innehåller en ovilkorlig fordran. Såsom rent abstrakt

tänkes denna regel i och för sig utan samband med något

subjekt, till hvilket den i henne liggande uppmaningen skulle

vara stäld, och utan någon verklighet, som blifver bestämd

efter' lagen hos det subjekt, till hvilket fordran är stäld.
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Till en sådan uppfattning har visserligen Kant på mer än

ett sätt gifvit anledning, men man kan åtminstone med full

säkerhet påstå, att hos honom finnas anvisningar på en rik-

tigare uppfattning af det kategoriska imperativet, äfven om

dessa för att till sin vetenskapliga giltighet inses, behöfva

utföras med en större fullständighet och noggranhet, än de

från Kants ståndpunkt kunde erhålla. Men när Schleier-

macher fixerat det kategoriska imperativet i dess abstrakta

form, framträda tvenne kritiska punkter af sig sjelfva. Först

frågas, till hvilken förmåga hos menniskan det är, som den i

det kategoriska imperativet liggande uppmaningen kan ställas.

På frågan svaras, att det hvarken är sinligheten, ty hon är

icke tillgänglig för några allmänna regler, ej heller förnuftet

hos menniskan, ty detta är såsom förnuft enligt med det

allmänna förnuftet, hvarför ingen fordran kan komma i fråga.

Att det icke heller kan vara det mindre klara förnuftet hos

menniskan, som af det till vetenskaplig klarhet i vissa be-

stämningar utvecklade förnuftet mottager uppmaning att handla

efter det klart fattade såsom lag, följer af Kants egen för-

klaring, att till det sedliga handlandet icke fordras veten-

skaplig insigt. Det andra, som behöfver sättas i fråga,

är, om det kategoriska imperativet kan vara till såsom så-

dant utan att bestämma något verkligt. Frågan kan ock

uttryckas så: består det kategoriska imperativets eller sede-

lagens absoluta giltighet deri, att det alltid skulle vara gäl-

lande, äfven om det, som det bjuder, aldrig skedde? Den

motsvarande frågan rörande naturlagen skulle då vara denna:

består naturlagens absoluta giltighet deri, att det, som i ho-

nom fordras, alltid måste ske ? Båda frågorna anser Schleior-

macher böra nekande besvaras. Visserligen finner han sede-

lagens giltighet icke upphäfvas derigenom, att ingen enda

mensklig handling är fullkomlig, och att sålunda ingen hand-

ling fullt uppfyller lagens fordran, men han framhåller a

andra sidan, att lagen icke kan vara till såsom lag utan alt

bestämma något. Särskildt med afseende på sedelagen bety-
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der detta, atl han först i och med den aktning-, som han

ingifver menniskan, är till såsom sedelag. Men i aktning-en

och den sinnesstämning, som denna röjer, ligger redan en

bestämning, som är åstadkommen af lagen. Således är sede-

lagen i< ke blott en fordran, utan det är alltid något, som

sker efter honom, och nian allt sådant skulle han icke kunna

vara till sasum lag. Att sedelag-en icke fullt uppfylles får

enligl Schleiermacher sin förklaring från det förhållande

nu 1

! lan ett högre och ett läg're, som eger rum mellan för-

mil i ot och sinligheten hos menniskan, men tillika finnes inom

naturen t. ex. mellan växtriket och den oorganiska naturen

samt mellan djurriket och växtriket. I alla sådana förhål-

la riden framträder det hög-re med fordringar, äfven om dessa

icke i alla förhållanden kunna harva formen af uppmaningar

(dier hud, utan gifva sig tillkänna såsom en riktning i verk-

samheten efter en verksamhetsprincip, och dessa fordringar

kunna på grund af det lägres relativa ofullkomlighet icke

fullt uppfyllas. Bevis på en sådan det högres brist på magt

öfver det lägre och dettas ofullkomlighet såsom förutsättning

och organ eller medel för det högre lenmar allt misslyckande

i det högres verksamhet, all missbildning och allt afbrott i

det högres naturenliga utveckling. Då den nyss nämnda skil-

naden mellan den fordran, som är ett bud, och den, som är en

riktning i verksamheten, t. ex. en medvetslös drift hos djuret,

icke är en skilnad i sättet, hvarpå lagen förbinder, utan en

skilnad mellan de varelser, som bindas af lagen, så visar

sig deraf enligt Schleiermachers mening, att det icke är

för sedelagen särskildt utmärkande, att något af det, som

Ligger i lagen, icke med nödvändighet sker. Detta är tvärtom

förhållandet med hvarje lag, som angifver det verksamhets-

sätt, som tillhör ett högre, som för att kunna framträda och

verka behöfver och förutsätter ett lägre och icke har full

magt öfver detta lägre. Man får sålunda en mångfald af

lagar, som utmärka olika verksamhetsformer hos olika lägre

och högre varelser, men alla hvar inom sitt område bestämma
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dithörande varelsers verksamhet så fullständigt, som under

gifna förutsättningar är möjligt. Då det nu icke i hela verl-

den gifves någon förutsättningslös verksamhet, så gäller det

om hvarje lag, att han icke kan vara en verklig lag, om

icke något af det, som han innehåller, verkligen sker, men

att han aldrig har alla de förutsättningar gifna, som för la-

gens fullständiga uppfyllelse fordras, och att sålunda aldrig

allt, som lagen innehåller, kommer att verkligen ske. Resul-

tatet är sålunda det, att i sedelagen icke ligger någon grund

för antagandet af någon annan frihet än den, som hestår

deri, att viljan är en princip för verksamhet. Såsom sådan

princip fattar Schleiermacher viljan äfven för den teoretiska

verksamheten. Genom de nu anförda anmärkningarne har

Schleiermacher onekligen visat, att man icke kan förklara den

praktiska verksamheten hos menniskan och i allmänhet icke

någon verksamhet genom antagandet af en abstrakt regel,

som skulle bestämma ett abstrakt subjekt. Ingenting annat

kan fordras af ett väsende än det, att det förverkligar sig

sjelft eller till aktualitet bringar det, som potentielt finnes

hos detsamma, och hvaraf det sålunda redan är på något sätt

bestämdt. Å andra sidan kan hvarken det rent obestämda

eller abstrakta väsendet vara tillgängligt för någon fordran,

ej heller det väsende, som icke på något sätt i sig inne-

håller en viss bestämning, bringas till känsla af någon for-

dran att göra denna till bestämningsgrund för sin vilja.

Djurverldens lag måste vara ett uttryck för den egendomliga

natur, som tillhör djurlifvet, och han kan ingenting annat

fordra än förverkligandet af djurlifvets rätta form. Så måste

ock den etiska lagen vara ett uttryck af den egendomliga

natur eller väsentliga bestämdhet, som tillhör menniskans

vilja, och fordra förverkligandet af menniskans viljelifs rätta

form. Drager man fullt ut slutföljden häraf, så är hon*en,

att all verklig lag är fullt individuel eller är det af lagen

bestämda väsendets egen konstanta och nödvändiga bestämd-

het, hvilken tankes såsom reglerande och bestämmande del

Sahlin: Kants m. m. 4
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hos väsendel tillfälliga och föränderliga. Vidare har Schleier-

macher visat, at1 det icke finnes någon verksamhet så lag-

bunden, att hon fullt verkställer allt livad lagen innehåller,

men icke heller någon så laglös, att hon icke i någon grad

verkställer lagen. Det förra skulle innebära ett upphörande

af skilnaden mellan lag och lagbundet. Det senare skulle

återigen förutsätta, att en varelse hade helt och hållet slitit

sig lös från sin egen lag eller från sin egen nödvändiga be-

stämdhet, hvilket tydligen är en orimlig förutsättning. Den

lagbundna verksamheten fortgår sålunda under hinder och

svårigheter, som hon icke kan fullt öfvervinna, men till hvil-

kas öfvervinnande alltid hos henne på något sätt och i nå-

gon grad finnes en tendens, som icke utan sjelfva det verk-

samma väsendets urjphäfvande kan tillintetgöras. Härmed är

utan tvifvel en väsentlig bestämning hos den etiska lagen,

likasom hos hvarje lag, noggrannare utredd och faststäld, än

hon förut hade varit, men med afseende på frågan om fri-

heten och om den etiska lagens förhållande till naturlagen

är derined ingenting afgjordt. Huru stort framsteg än må

vara gjordt genom det starka och otvetydiga framhållandet

af hvarje lags individualitet och relativitet, så har man icke

derigenom kommit längre än till en bättre kännedom om det

allmänna begrepp om lag, inom hvilket den ifrågavarande

artskilnaden mellan den etiska lagen och naturlagen skulle

falla. Deraf, att ingen lag är alldeles utan verkställighet

och ingen fullt uppfylles, följer ingenting med afseende på

frågan om lagens förhållande till det, hvari han icke blifvit

uppfyld hos det väsende, hvars lag han är. En möjlighet är,

att lagen i hvarje fall gör sig gällande så långt, som ske

kan under gifna förutsättningar, nemligen dels det verksamma

väsendets gifna utvecklingsgrad, dels det yttres till en viss

grafl befordrande och till en viss grad hämmande inverkan.

En annan möjlighet är, att inom det väsende, som är i någon

mon bestämdt, men ock i någon mon obestämdt af sin lag,

den bestämdhet af lagen, som i ett visst moment af verk-
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samhetens oafbrutna fortgång kan införas, icke omedelbart gör

sig gällande, utan framträder såsom en fordran. Förutsätt-

ningen för denna möjlighet är att hos det ifrågavarande väsendet

finnas tvenne naturer, som skilja sig från hvarandra icke blott

till graden, så att den ena är högre och den andra lägre, utan

äfven till arten, så att den enas innehåll, väsendet, i egent-

lig bemärkelse, är till arten skildt från den andras innehåll

fenomenet eller företeelsen. Då nu väsendet, som har dessa

båda olika naturer, såsom subjekt för dem båda icke kan vara

intet, utan måste vara något, och icke kan vara vanmägtigt,

utan måste vara en magt, och såvida det ifrågavarande vä-

sendet, såsom det måste vara för att hafva väsendet i egent-

lig bemärkelse till innehåll, är medvetet och förnuftigt, icke

kan vara viljelöst, utan måste vara en vilja, så är det till

denna vilja, såsom mägtig att i ett visst moment af sitt lif

bestämma sig till den ena eller andra naturens relativa för-

verkligande, som en fordran kan ställas af den högre natu-

ren, det egentliga väsendet eller förnuftet. Innehållet i for-

dran är förverkligandet till en viss möjlig grad af den högre

naturen eller förnuftet hos det verksamma väsendet eller den

rätta form af lif, som det verksamma väsendet under gifna

förutsättningar kan hos sig förverkliga, om det följer den

förnuftslag, som är dess egen rätta lag. Hvilkendera möjlig-

heten man nu antager vare sig för alla varelser eller blott

för någotdera slaget af varelser, de medvetslösa naturvarel-

serna eller den medvetna menniskan, så kan man fasthålla

de af Schleiermacher yrkade bestämningar, som angifva det

sätt, på hvilket lagen är bindande. Man måste nemligen så

vidt, som en motsats mellan lag och lagbundet finnes, alltid

erkänna det lagbundna vara relativt bundet och relativt obun-

det af lagen. Emellertid är det klart, att Schleiermacher,

hvilken genom sin undersökning om den etiska lagen och

dennes förhållande till naturlagen kommit till den åsigten,

att de i afseende på sättet att binda icke skilja sig från

hvarandra, och i sammanhang dermed frånkänner menniskans
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vi^a all frihet i betydelsen af val, icke kan uppställa någon

från den teoretiska vetenskapen om menniskan och de olika

former, i li vilka hennes ocb hela menniskoslägtets lif fram-

träder, skild etik, som skulle vara en praktisk vetenskap.

Etikens uppgift kan, när hon fattas från lagens syn-

punkt enligt Schleiermacher i allmänhet sägas vara att be-

skrifva förnuftets handlande på naturen. Det är dock icke

lagen och det lagbestämda handlingssättet eller pligten, som

i främsta rummet och förnämligast upptaga Schleiermachers

uppmärksamhet inom det etiska området. Hufvudsaken för

honom är det, som genom den etiska verksamheten eller för-

nuftets verksamhet åstadkommes. Det verk, som förnuftet

alltid genom sitt på naturen riktade handlande åstadkommer,

och som sålunda är den verkan, som icke kan skiljas från

den etiska verksamheten och följaktligen icke kan uteblifva,

der denna finnes, är gestaltning eller organisation. Förnuftet

är kraft, och naturen massa. Kraften gifver lif och form åt

massan. Men likväl faller icke all förnuftets verksamhet

på naturen inom det etiska området. I allt, som är föremål

för etiskt vetande, finnes redan en organisk förening af natur

och förnuft, i och genom hvilken förnuftet framträder såsom

handlande. Deremot är förnuftets inträdande såsom lifgif-

vande kraft i naturen, den döda massan, icke föremål för nå-

got etiskt vetande. Sålunda förutsattes alltid inom etiken

en enhet af förnuftskraft och naturmassa, något i naturen

organiseradt, som är gifvet för förnuftet. Detta gifna orga-

niserade är menniskoslägtet eller den menskliga naturen så-

som slägte. Men det är icke blott den punkt, som antages

såsom begynnelsepunkten för förnuftets verksamhet på natu-

ren, som faller utom etikens område, utan äfven samma verk-

samhets antagna slutpunkt. Detta är den ståndpunkt, på

hvilken naturen för förnuftet redan är så fullkomligt organi-

serad, att det i naturen, på hvilken handlandet är riktadt,

icke mer finnes någon massa, utan allt redan är förena dt

med det handlande förnuftet. På en sådan fullkomlig orga-
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nigation kan etiken endast hänvisa. Vid den motsats mellan

rent förnuft och ren natur, som icke faller inom etiken, hin-

der Schleiermacher motsatsen mellan frihet och nödvändighet.

Friheten är den aktivitet, som tillkommer förnuftet. Nödvän-

digdieten ligger i massans blott qvantitativa bestämdhet. I

sin renhet faller denna motsats utom det etiska området.

Såsom relativ motsats röjer han sig i förnuftets verksamhet

på naturen såsom ännu icke fullt organiserad massa och i

massans motstånd mot det ännu icke fullt med naturen in-

förlifvade förnuftet. Derför kan man säga, att, då förnuftets

handlande, ehuru i sig ett och med sig sjelft identiskt, lik-

väl likasom fördelar sig i en mångfald af yttringar, den eti-

ska vetenskapen eller sedeläran fortgår genom att ömsom

sätta och upphäfva motsatsen mellan frihet och nödvändighet.

Han sättes, när ett större sedligt område sönderdelas i flere;

ty dessa äro mindre sjelfständiga och mera beroende af hvar-

andra. Han upphäfves när smärre sedliga områden samman-

fattas till ett större. Men ehuru sålunda en relativ enhet af

frihet och nödvändighet är gifven på hvarje ståndpunkt i den

verksamhet, som etiken har att beskrifva, och derföre hvarje

sådan ståndpunkt kan betraktas såsom en grad af frihet, så

är det dock icke i etiken fråga om friheten i motsats mot

nödvändigheten, icke heller om det motstånd, som naturen så-

som massa gör emot förnuftets verksamhet. Denna fråga

blifver enligt Schleiermacher föremål för det kritiska och

tekniska förfarande, genom hvilket man sätter det rationela

och det i erfarenheten gifna i jemförelse med hvarandra i

afsigt att taga kännedom om sedligt bestämda organisationer,

om det sätt på hvilket de utveckla sig inom det naturområde,

som tillhör livar och en, i strid emot den ännu motsträfviga

naturen, och om de omständigheter och vilkor, som lätta

motståndets öfvervinnande och befordra förnuftets organise-

rande verksamhet. Hetta förfarande är dock icke vetenskap,

utan konst, t. ex. uppfostringskonst eller statskonst. Etiker

har deremot att positivt fatta och framställa förnuftets frihet
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eller sjelfverksamhel och de organisationer, som förnuftet ge-

nom sin verksamhel på naturen åstadkommer såsom former

af Bedligl bestämdl organiskt lif. .

Ai den nu lemnade redogörelsen för Schleiermachers

uppfattning af etikens uppgift visar det sig, att föremålet

för etiken är menniskans och menniskoslägtets lif, betraktadt

såsom förnuftets handlande på naturen eller organiserande

verksamhet, och detta lifs former betraktade såsom organiska

föreningar af förnuft och natur inom inskränktare och vid-

sträktare kretsar, hvilka föreningar äro hvar för sig ett helt

och stå i förhållande till hvarandra. En sådan särskild or-

ganisk förening af förnuft och natur kan sjelf vara en orga-

nism och såsom sådan framträda och verka inom ett eget om-

råde på en del af naturen för att organisera denna. I Schleier-

machers etik utgör sålunda den organiska föreningen sjelfva

lnifvudbegreppet. Det sätt, hvarpå han fattar organisation

och organisk enhet och mångfald, är derför afgörande för hela

hans etiska riktning. Visserligen är den etiska verksam-

heten icke rentaf identisk med den organiserande, hvilket vi-

sar sig deraf, att clet finnes en organiserande verksamhet,

som faller utom etikens område, men detta hindrar icke, att

den bestämning, på hvilken hufvudvigten ligger, äfven inom

etiken är organisationen. Det, som för den inom etikens om-

råde fallande organisationen utgör det specifika, är nemli-

gen i största allmänhet intet annat än det, att hon ligger

emellan de begge yttersta punkter, som förut äro angifna

såsom antagen begynnelsepunkt och slutpunkt. Men äfven

om man tillägger medvetenhet såsom specifik bestämning hos

den organisation, som faller inom etikens område, så bibe-

håller likväl den organiska föreningen hos Schleiermacher sin

plats såsom hufvudbestänming. Den sida hos den organiska

föreningen, vid hvilken Schleiermacher först och främst fäster

sin uppmärksamhet, är de organiska momenternas närvaro i

hvarandra. För Schleiermacher visar sig allt i erfarenheten

gifvet såsom ett sådant verkligt, hvars bestämningar ingå
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i hvarandra. Häri såg" han vidare en förbindelse mellan två

eller flere, och derföre antog" han, att det verkliga, hos hvilket

en flerhet af i hvarandra ingående bestämningar fans, ytterst

förutsatte särskilda principer eller faktorer, genom hvilkas för-

bindelse de gifna organismerna kommit till stånd. Deremot vi-

sar det sig för Schleiermacher icke möjligt att såsom grund för

de ofullkomliga organismer, som äro gifna, tänka en fullkomlig

organism. En sådan kan enligt Schleiermacher endast sättas

såsom det fullkomliga, på hvilket all organisation hänvisar så-

som det yttersta och oupphinneliga målet. . Schleiermacher har

sålunda i likhet med Kant antagit all verklighet, som kan

blifva föremål för vetande, vara gifven genom två faktorer, och

han har vidare äfven tänkt sig förnuftets verksamhet på natu-

ren på ett sätt, som är jemförligt med Kants sätt att fatta

förståndets verksamhet på Enligheten. Resultatet blifver ock i

vissa afseenden likartadt. Likasom Kant inom sin fenomenverld

fick särskilda sinliga ting, af hvilka hvart och ett i sig inne-

höll en till enhet förbunden mångfald, och vidare en förbindelse

mellan inånga sinliga ting efter vissa lagar till sådana hela,

som hade större eller mindre omfattning, fick ock Schleier-

macher enligt sitt antagande sådana enheter och föreningar af

flere särskilda enheter till större hela. Men likasom Kant hvar-

ken i något särskildt sinligt ting ej heller i något större helt,

således icke heller i det mest omfattande hela eller hela verl-

den kunde uppvisa någon reel och substantiel enhet, i och ge-

nom hvilken såväl hvarje ting, som hvarje större helt och ytterst

hela verlden kunde tänkas såsom ett inom sig slutet helt, så

kunde icke heller Schleiermacher finna någon sådan organisk

enhet, som inom sig* eller i och genom sig sjelf är substans

och har fullkomlig verklighet. Antagandet, att det menskliga

vetandet fattar det varande, kan i detta afseende icke leda till

någon väsentlig förändring, då det varande, som uppfattas i

vetandet, dock icke är något annat än en relativ och följaktli-

gen osjelfständig verklighet. Deremot medför nämnda antagande

i ett annat afseende en för etiken vigtig följd, nemligen att den
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sinliga verkligheten eller naturen erbjuder ett material, hvars

gestaltning eller organisation leder till ett godt, som om det

ock blotl är relativt, likväl är ett positivt godt. Är den i ti*

den och rummet varande verkligheten en substantiel verklighet

i den meningen, att bon är det mot det menskliga vetandet

fullt svarande objektet, sä finnes icke längre något skäl att för

den menskliga viljan söka något annat innehåll, än det, som

denna verklighet erbjuder. All viljeverksamhet kommer då att

åsyfta den i tiden och rummet gifna verklighetens gestaltning.

Förnuftet skall genomtränga och ordna naturen. Hvarje ord-

ning eller gestaltning är såsom sådan ett förnuftets verk och

ett positivt godt. Härtill kommer att det, som är en begrän-

sad enhet af förnuft och natur, kan utgöra en organism och

hafva en relativ sjelfständighet. Å ena sidan är det då en

individuel varelse, som har sitt eget lif, och å andra sidan kan

det icke hafva någon individualitet utan att höra till ett större

helt, inom hvilket det får den begränsning, som är vilkoret för

dess individualitet. Derför måste det ock, när det tänkes så-

som sjelfverksamt, verka icke blott för sig eller för sitt eget

ändamål, utan äfven samverka med öfriga till samma hela hö-

rande individer för det helas och med detsamma för alla dertill

hörande individers ändamål. Derför leder verksamheten för

eget ändamål icke till någon principiel strid mot verksamheten

för det helas ändamål. Ju mera omfattande det hela, som ut-

gör en organisation eller enhet af förnuftskraft och naturmassa,

blifver, desto mera framträder ock samstämmigheten mellan det

helas och individernas ändamål och verksamhet. Det sålunda

organiserade hela är följaktligen ett förverkligadt ändamålens

rike, som visserligen alltid är ofullkomligt, men dock alltid är

en form af det goda och hänvisar på det fullkomliga och ge-

nom sin och sina' medlemmars verksamhet vinner en högre grad

af fullkomlighet. Det positivt goda, som ligger i hvarje form

af mensklighetens lif, skall etiken utforska och uppvisa. Full-

ständigt kan detta icke ske, utan att sammanhanget mellan de

särskilda organisationerna fattas och framställes. De visa sig
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utgöra ett system af lägre eller mindre universela och högre

eller mera universela organisationer. Att detta system icke är

fullkomligt följer af det ofvan sagda. Det utgör likväl ett re-

lativt helt, inom hvilket de mindre universela organisationerna

ingå i de mera universela utan att genom sitt förhållande till

dessa förlora sin individualitet. Detta system af organisationer

är t3^dligen etikens totala föremål.

Att det sedliga lifvet af Schleiermacher hufvudsakligen

fattas från synpunkten af de organisationer eller de former

af det goda, i hvilka det framträder såsom ett system af för-

verkligade ändamål, är onekligt. Det skulle dock innebära ett

misskännande af hans etiska åsigts värde och betydelse, om

man antoge hans yrkande på nödvändigheten af sedlighetens

betraktande äfven från andra synpunkter sakna fullt giltig

grund i hans ursprungliga uppfattning af sedligheten. Man

kan nemligen icke fullständigt fatta den gifna verkligheten

såsom en organisation endast genom betraktelsen af densamma

såsom ett förverkligadt ändamål eller ett vunnet godt. Till

en fullständig uppfattning af något såsom organiskt fordras,

såvida organismen tankes vara till i och genom en verksam-

het, redogörelsen för den kraft, hvilkens verk organisationen

är, och det verksamhetssätt eller handlingssätt, i hvilket kraf-

ten yttrar sig, och genom hvilket verket åstadkommes. Det

är kraften, som är sjelfva principen för organisationen och

följaktligen bestämmer dennas art. Derför måste det tydligen

vara af väsentlig vigt för Schleiermacher att vid redogörelsen

för sedligheten taga i betraktande förnuftskraften, hvilken är

den gestaltande eller organiserade kraften. Denna förnufts-

kraft måste icke blott till sitt allmänna begrepp bestämmas,

utan äfven fattas i de bestämningar, som tillkomma henne

såsom den i hvarje förnuftigt väsende, i hvarje handlande och

i hvarje verk närvarande principen. Med andra ord vill detta

säga, att det inom hela den etiska vetenskapen icke finnes

något innehållsmoment, i hvilket man icke har att uppvisa

förnuftskraften såsom princip. Hela sedelärans innehåll må-
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Bte derfbr betraktas ur den synpunkten, att hvarje dess mo-

menl lika väl som hela innehållet är bestämdt af förnufts-

kraften och en verkan af denna. Endast under denna förut-

sa t tu i nu - kan del särskilda momentet likasom hela innehållet

vara förnuftigt. Om hela sedelärans innehåll måste betraktas

ur den synpunkten, att det är gifvet genom förnuftskraf-

ten, sa är det lätt att finna, att det äfven måste helt och

li a Het och i alla sina momenter betraktas från den sidan, att

del är till i och genom det förnuftiga handlingssättet eller

rentaf såsom förnuftigt handlingssätt. Den verksamhet, som

icke vore ett förnuftigt handlingssätt, skulle hvarken kunna

tillhöra förnuftskraften, ej heller kunna åstadkomma en or-

ganisation eller vara det sätt, hvarpå ett förnuftigt väsende

såsom organiskt i sin verksamhet förhåller sig. Hvarje inne-

hållsmoment- i sedligheten måste derför betraktas från den

sidan, att det i sig innehåller ett förnuftigt handlingssätt.

Dessa trenne nu angifna olika sidor af sedligheten tillkomma

tydligen i sin största allmänhet fattade hvarje verksamhet

och mera specielt hvarje ändamålsenlig verksamhet. Hvarje

verksamhet förutsätter en kraft, fortgår på ett visst sätt och

åstadkommer en verkan. I den ändamålsenliga verksamheten

tänkes kraften mera specifikt bestämd såsom en enhet, som

har ett visst innehåll, verksamhetssättet såsom fullständigare

lagbundet och verkan såsom stående i ett mera väsentligt

och inre förhållande till både kraften och verksamheten. En

något noggrannare betraktelse af den ändamålsenliga verk-

samheten visar å ena sidan de tre ifrågavande bestämnin-

garnes oskiljaktighet från hvarandra, å andra sidan verksam-

hetens allsidiga bestämdhet genom dem. Ingen af dem kan

umbäras, då det är fråga om en allsidig uppfattning af en

ändamålsenlig verksamhet, men det finnes icke heller någon

med dem koordinerad bestämning, genom hvilken man skulle

kunna vinna ännu en synpunkt för uppfattningen af den än-

damålsenliga verksamheten. Den kraft, som framträder i sed-

ligheten, är enligt Schleiermacher dygden och det sedliga
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handlingssättet pligten. Alltså tillhör det etiken att betrakta

sedligheten från det godas, från dygdens och från pligtens

synpunkt. Dessa trenne begrepps betydelse af synpunkter,

från hvilka hela sedligheten måste betraktas, eller af etiska

formalbegrepp uppvisade Schleiermacher i sina "Grundlinien

einer Kritik der bisherigen Sittenlehre.'' I denna sin kritik

har han visat, huru mycken felaktighet, oreda och sam-

manblandning uppstått inom den etiska forskningen derige-

nom, att man icke fixerat de trenne formalbegreppen såsom

skilda synpunkter för betraktelsen af sedligheten och full-

ständigt genomfört särskiljandet af de bestämningar, som från

hvardera synpunkten tilläggas sedligheten. I samma skrift

har Schleiermacher inom den afdelning, der de olika eti-

ska grundsatsernas duglighet till upprättande af ett etiskt

system göres till föremål för pröfning, sammanstält trenne

andra begrepp, som med de tre formalbegreppen tydligen stå

i mycket nära samband. Dessa trenne begrepp, som han

kallar de etiska idéerna, äro det högsta goda, den vise och

lagen. Det högsta goda är det begrepp, i hvilket alla etiska

handlingar och tillstånd, äfven sådana, som icke innebära ett

egentligt handlande sammanfattas i ett likartadt helt. Den

vise är den af den etiska grundsatsen beherskade själen, hvil-

ken är den inre och konstanta framställningen af grundsatsen

och den identiska kraften i alla yttringarne. Lagen är den

etiska grundsatsen, såvida som denna hänföres till det en-

skilda och derigenom gifver en regel för handlandet. Dessa

etiska idéer angifva tydligen detsamma, som de etiska for-

malbegreppen blott med den skilnaden, att bestämningarne i

ena fallet såsom etiska idéer hänföras till den etiska grund-

satsen och i det andra fallet såsom förmäla etiska begrepp

till mångfalden af momenter i det sedliga lifvet. Men att

de etiska idéerna hänföras till grundsatsen betyder egentligen

att de hänföras till viljan såsom den förmåga, som är grun-

den till det sedliga lifvet. Vid sedelärans framställning har

Schleiermacher till utgångspunkt tagit den gifna mångfalden
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af del godas former (Giiter), af dygder och af plikter och så-

lunda betraktat sedlighetens innehall ur de synpunkter, som

angifvas genom de förmäla etiska begreppen. Denna betrak-

telse kan tydligen icke genomföras utan afseende på de etiska

idéerna. Men till en särskild betraktelse af sedligheten från

de synpunkter, som äro angifna genom de etiska idéerna, kan

Schleiermacher icke sägas hafva fortgått. Den bundenhet vid

betraktelsen af den organiska föreningen hufvudsakligen från

den sidan, att hon är skilda principers ingående och närvaro

i hvarandra, om hvilken vi förut talat, hindrar honom från

fortgången till den särskilda uppfattningen af subjektet för

sedligheten eller viljan såsom det subjekt, som är sedligt.

Särskildt med afseende på det högsta goda visar sig detta

förhållande deri, att detta såsom sådant eller såsom det goda,

i hvilket allt godt ingår såsom förverkligadt, enligt hvad

förut är sagdt, faller utom etiken.

Ett godt eller en form af det goda är hvarje förnuftets

och naturens närvaro i hvarandra eller hvarje enhet af för-

nuft och natur. Etiken förutsätter en sådan enhet nem-

ligen den menskliga naturen såsom gifven. Allt det förnuf-

tets handlande, som faller inom etiken och sålunda, enligt

hvad ofvan är nämndt, ligger emellan den omedelbart gifna

organismen och den högsta, är sålunda ett menskligt hand-

lande. Förnuftet begagnar nemligen alltid den natur, som

redan är förenad med förnuftet, såsom organ för fortsättnin-

gen af den verksamhet, genom hvilken det bildar allt flere

sidor af naturen till förenlighet med förnuftet och förenar

dessa med sig. Den etiska verksamheten är sålunda en orga-

niserande verksamhet, och hvarje genom den samma tilldanad

enhet af förnuft och natur blifver organ för förnuftets vidare

fortgående verksamhet. Men det menskliga handlandet är

icke blott organiserande eller bildande. Det är äfven ett så-

dant handlande, genom hvilket förnuftet blifver fattligt och

medvetet, eller genom hvilket förnuftet kommer att fatta

och igenkänna det med naturen förenade förnuftet såsom för-
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nuft och sålunda sätta det yttre såsom en symbol för för-

nuftet eller göra det till ett tecken för detsamma, genom

hvilket det blifver medvetet. Från denna sida betraktadt är

handlandet efter Schleiermachers benämning; symboliserande

eller betecknande. Genom den symboliserande verksamheten

kommer t. ex. språket till stånd. Yid den symboliserande

versamheten bindes all begreppsmässig åtskilnad. Följaktligen

framträder i och genom henne medvetandet om behofvet af

handlande, då det visar sig, att förnuftet och naturen, ehuru

i vissa momenter förenade, likväl i andra ännu icke äro före-

nade. Men vidare kommer ock den begreppsmässiga åtskil-

naden mellan de enheter af förnuft och natur, som äro orga-

ner för förnuftets etiska verksamhet, först genom den symbo-

liserande verksamheten till stånd. Slutligen är det ock ge-

nom den symboliserande verksamheten, som de särskilda

väsenden, som ingå såsom organer i ett större etiskt helt

blifva fattliga och medvetna för hvarandra såsom förnuftiga

väsenden och derigenom kunna fatta det ena det andra såsom

en symbol af förnuftet, såsom ett yttre, i hvilket förnuftet

är närvarande och igenkänligt. Utan att på sådant sätt för-

stå hvarandra kunna de särskilda väsendena icke handla ge-

mensamt för det godas förverkligande såsom ett gemensamt

godt. Men det är enligt Schleiermacher en oundgänglig for-

dran, att det goda skall vara gemensamt. Utan gemensamhet

kan enligt honom ingenting vara godt. All etisk verksamhet

måste sålunda vara en samverkan, mellan förnuftiga väsenden

för det godas förverkligande. Sålunda förutsätter den orga-

niserande etiska verksamheten den symboliserande. Men den

symboliserande verksamheten förutsätter ock den organise-

rande; ty utan den organisation, som är gifven i de lägre

föreningarne af förnuft och natur, mekanismen, kemismen, ve-

getationen och animalisationen, skulle den menskliga formen

af förnuftets och naturens förening i det hela icke vara möj-

lig, och i hvarje särskildt fall förutsätter handlandet något

organiseradt, emedan det behöfver ett sådant, en enhet af
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förnufi och natur, till organ för att kunna handla. Derför

är alll verkligt etiskt handlande hade organiserande och sym-

boliserande, och all genom handlandet tilldanad enhet af för-

nuft och natur hade organ och symbol. Men i allt sedligt

Ii mus ännu en annan motsats nämligen den, som har sin

grund i förhållandet mellan den nyss antydda mångfalden af

begreppsmässigt och icke blott i rummet skilda väsenden och

den enhet, som tillhör förnuftet. Allt sedligt, som ar till

såsom ett gifvet godt för menniskan, måste vara ett i alla

fall och förhållanden sig sjelf likt, såvida det förhåller sig

på ett och samma sätt till förnuftet, hvilket är identiskt

med sig sjelft; men tillika måste det vara ett enskildt, som

är begreppsmässigt skildt från andra enskilda, såsom de en-

skilda menniskorna äro till begreppet skilda från hvarandra,

hvilket betyder, att hvar och en måste vara ett individuum.

Häri ligger således motsatsen mellan det identiska eller all-

männa å den ena sidan och det individuela eller egendomligt

bestämda å den andra. De båda nu anförda motsatserna

korsa hvarandra. Sålunda får organiserandet karakteren såväl

af identitet som af individualitet och likaså symboliserandet.

På den nu angifna motsättningen inom den etiska verk-

samheten grundar sig indelningen af det goda. Hufvudsaken

i den redogörelse, som Schleiermacher lemnar för det godas

olika former, är uppvisandet af det menskliga lifvet såsom ett

samlif, i hvilket individerna vinna sin rätta egendomliga be-

stämdhet, och å andra sidan ett individernas lif, som åsyftar

samhällets förverkligande. Det är sålunda en redogörelse för

de menskliga samhällsformerna med afseende på individernas

förhållande till det hela och till hvarandra. Men härvid äro

icke blott praktiska bestämningar, utan äfven teoretiska att

taga i betraktande. Det är nemligen tydligt, att den orga-

niserande verksamheten, som bildar naturen till organ för för-

nuftet, svarar emot den praktiska verksamheten, då deremot

den symboliserande, som bringar förnuftet i den dermed före-

nade naturen till medvetenhet, svarar emot den teoretiska
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verksamheten. Derföre måste de former af menskligt lif, som

i etiken skola framställas, vara icke blott sådana, som grunda

sig på praktiska bestämningar, utan äfven sådana, som grunda

sig på teoretiska bestämningar. Bland de fullkomliga etiska

formerna eller sjelfva liufvudformerna af det goda utgöra

familjen och den nationela enheten eller folkenheten de öfrigas

gemensamma förutsättning. I familjen är den relativt ome-

delbara enheten gifven af riktningar, som i andra samhälls-

former framträda såsom hvarandra relativt uteslutande och

motsatta. Detsamma gäller åtminstone till en viss grad om

den nationela enheten, hvilken är att betrakta såsom ett

större helt af familjer, som stå i en viss förbindelse med

hvarandra. Ur denna omedelbara enhet framgår staten i och

med en öfvervigt af den identiska organiserande verksamhet.

Genom statens författning bestämmes förhållandet mellan öf-

verhet och undersåte, och i staten får rättstillståndet och

fördraget sin fulla bestämdhet. I staten ordnas arbetets för-

delning, gifvas ömsesidiga garantier och beredes krafternas

förening i alla riktningar. Sålunda framträder den organise-

rande verksamheten i staten såsom fulländad. Motsatsen mellan

öfverhet och undersåtar visar sin relativitet i den borgerliga

frihetens begrepp, enligt hvilket undersåtarne så litet som

möjligt skola inskränkas af öfverheten. Såsom gifven genom

förnuftets organiserande verksamhet kan staten icke grunda

sig på fördrag eller usurpation. Den etiska form, som är till

i och genom den identiska symboliska verksamheten, är det

nationela vetenskapliga samfundet. Äfven detta har till sin för-

utsättning familjen och den nationela enheten. Den individuela

organiserande verksamheten gestaltar sig i den fria sällskap-

ligheten, som förutsätter den personliga egendomlighetens

framträdande ur massan och har sin begynnelse i det fria um-

gänget, utbildar sig till vänskapsförhållande och får sin af-

slutning i ståndet. De särskilda sfererna inom den fria säll-

skaplighetens område komma i gemenskap med hvarandra

inom staten och kyrkan. Kyrkan har till sin förutsättning
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del gifna iörlia llandot , att det linnes stora massor af egen-

domliga schematiseringar af känslan eller den subjektiva upp-

fattningen. Den öfverensstämmelse i religiös uppfattning, som

sålunda eger rum mellan en mångfald af individer, får sin

fasta form i kyrkan. Inom kyrkan ordnas förhållandet mellan

prester och lekmän. Hon bringar det religiösa innehållet till

medvetande och gifver derigenom åt alla det medvetande om

identitet, om en alltomfattande gemensamhet, som den veten-

skapliga uppfattningen endast kan gifva åt några få, som

förmå tillegna sig denna i tillräckligt stor omfattning. Så-

lunda fyller den individuela sidan af den symboliserande

verksamheten, som bestämmer kyrkans karakter, den brist,

som den identiska symboliserande verksamheten i det veten-

skapliga samfundet icke kunde fylla.

Dygdeläran har att göra reda för beskaffenheten hos de

menskliga individer, genom hvilka det högsta goda förverk-

ligas. Pligtläran skall åter visa, huru den enskilda menni-

skans handlingssätt på hvarje punkt måste vara beskaffadt

för att innebära ett närmande till samma mål.

Dygden är förnuftet hos den enskilda menniskan. Hon

är sålunda en enhet. Men hon framträder såsom en kraft

och kan derför betraktas antingen inom sig sjelf såsom sin-

nesstämning eller i sina yttringar såsom färdighet. Vidare

måste Schleiermacher tillägga dygden bestämningar, som svara

mot den symboliserande och den organiserande verksamheten.

Från denna synpunkt är dygden uppfattande eller framstäl-

lande. Båda motsatserna korsa hvarandra. Sinnesstämningen

är såsom uppfattande vishet och såsom framställande kärlek.

Uppfattningen såsom färdighet är besinning och framstäl-

landet såsom färdighet ståndaktighet. Besinningen och stånd-

aktigheten innebära ett bekämpande, som hos den förra riktas

på menniskan sjelf och hos den senare på det yttre. Vis-

heten och kärleken äro lifgifvande den förra inom menniskan,

den senare i det yttre. Alla dygder äro förenade med hvar-

andra. Den, som har en, har alla. Men i menniskans tim-
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liga lif kan en vara undertryckt och en annan stegrad till

ensidig* färdighet. Alla dygder erfordras till det högsta go-

das vinnande. Dygdens fulländning är menniskans personliga

fullkomlighet.

Dä pligtläran har att framställa det handlingssätt, ge-

nom hvilket den dygdiga menniskan förverkligar det högsta

goda, måste de särskilda pligterna svara mot det godas huf-

vudformer. Pligterna äro med afseende på samfundsbildnin-

gen såsom universel rättspligter och såsom individuel kär-

lekspligter, med afseende på tillegnandet såsom universelt yr-

kespligter och såsom individuelt samvetspligter. Den högsta

pligtlagen är denna: handla i hvarje ögonblick med hela den

sedliga kraften och med sträfvande till hela den sedliga upp-

giften. Från den synpunkt, som genom denna formel är

gifven, lösas de skenbara motsägelser, till hvilka pligtbegrep-

pet synes leda. Sålunda visar sig pligten såsom ett sedligt

handlingssätt trots den ofullkomlighet, inskränkning, bunden-

het vid ett föregående, yttre nödvändighet och inre kollision,

som hon synes vara underkastad såsom en i tiden och i det

yttre framträdande handling. Pligt är i hvarje fall den hand-

ling, som i högsta grad är befrämjande för hela det sedliga

området.

Den antydning, som vi nu gifvit om det, som utgör

föremål för närmare bestämning i utförandet af Schleierma-

chers etiska grundtankar, visar, huru han fattat etiken så-

som en vetenskap om det menskliga lifvets alla former. Vi

hafva om Kant sagt, att personligheten var det, hvarpå hans

undersökningar i sin innersta grund syftade. Man kan i en

viss mening säga detsamma om Schleiermacher. Det är nem-

ligen tydligt, att hans etik går ut på att vara en redogörelse

för det personliga lifvet. Icke blott menniskan betraktas

såsom en person, utan äfven samhällen till exempel folket och

staten äro efter Schleiermachers åsigt personer. Sedligheten

är såsom dygd menniskans personliga fullkomlighet, och när

menniskan tankes såsom samhällsmedlem, kommer hon, såvida

Sahlin: Kants m. m. 5
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afven samhällel är person^ icke i beroende af något operson-

ligt. Etl sådant beroende är dock gifvet i behofvet af något

för förnuftel främmande och yttre, som skall tjena till mate-

rial för förnuftets verksamhet, och genom hvilket förnuftet

lar etl innehåll. Allt det, som uppvisas såsom innehåll i

di 1

1 menskliga lifvet, är tillkommet genom förnuftets verk-

samhet på naturen. Häraf framkallas den frågan, om för-

nuftet och personligheten kunna få sig tillerkänd betydelsen

af ett absolut rätt och godt. Att de hos menniskan äro be-

häftade med ofullkomlighet ar af sig sjelf klart, och detta är

i Schleiermachers etik fullständigt framhållet både i läran

om det godas former, i dygdeläran och i pligtläran. Men

frågar man, om förnuftet och personligheten i sig sjelfva en-

ligt Schleiermacher innebära någon ofullkomlighet, så kan

man söka svaret på denna fråga såväl i sjelfva förnuftets och

personlighetens begrepp, som i deras tänkbarhet såsom be-

stämningar hos Gud såsom det absolut fullkomliga väsende,

som är till för menniskan i hennes religiösa känsla. Svaret

på frågan, så vidt hon angår förnuftet, är lätt funnet. För-

nuftet är icke mer än den ena sidan i en motsats, nemligen

motsatsen mellan förnuftet och naturen. Deraf följer att för-

nuftet till sitt begrepp icke är absolut, utan antingen skildt

från naturen är ett isoleradt moment eller ock i förening

med naturen är något relativt. Såsom sådant kan det tydligen

icke vara en bestämning hos Gud. Personligheten är i men-

niskans erfarenhet gifven såsom en uppkommande och försvin-

nande enhet af förnuft och natur. Men då allt i erfarenheten

gifvet personligt lif hänvisar på ett fullkomligt godt, så måste

man fråga, om detta fullkomligt goda, i hvilket alla motsatser

äro upphäfda derigenom, att förnuftet fullt genomträngt natureu,

är personligt eller icke. Då det högsta goda fattadt i bety-

delsen af det absolut goda faller utom etikens område, hafva

vi icke att vänta något svar på denna fråga inom etiken. Vi

måste således pä annat håll söka svaret. Det fullkomligt goda

måste, såvida det skall vara något annat än en idealisk uppfatt-
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ning' af menmskans mål, sammanfalla med Gudomlighetens be-

grepp. Endast i förbigående må anmärkas, att det vore oper-

sonligt, om det endast vore ett ideal. Ett sådant tär nemligen

endast en abstraktion, men personligheten innebär fullständig

verklighet. Men sammanfaller det högsta godas begrepp med

Guds begrepp, så blifver frågan den, om Gud af Schleiermacher

fattas såsom person. Det är dock icke möjligt att på denna

fråga erhålla ett alldeles direkt och afgörande svar. Hos

Schleiermacher finnes en panteistisk tendens, som gör det omöj-

ligt att gifva ett rent jakande svar, och en tendens till anta-

gande af individualitetens ursprunglighet, som lägger hinder i

vägen för ett rent nekande svar. Härtill kommer, att sjelfva

frågan på Schleiermachers ståndpunkt saknar befogenhet; ty är

det absoluta fattligt blott i och genom den religiösa känslan,

så är det icke rimligt att vilja veta något om andra bestäm-

ningar än de formela, som höra till detsamma såsom absolut.

Men ett är det, som härigenom blifver tydligt, och det är, att

så vidt, som personligheten är begriplig, är hon icke sjelf nå-

got absolut och kan icke heller vara bestämning hos det abso-

luta. Men den begripliga personligheten är det, som utgör

föremål för den filosofiska etiken, och om denna kan det icke

sägas, att hon innehåller eller är något absolut rätt och godt.

Det absoluta åter, som är fattligt endast i och genom känslan,

kan icke inom den filosofiska etiken uppställas såsom grund till

det rätta och goda, utan måste för denna visa sig såsom ett

ideal, hvilkets innehållslöshet för förståndet gör det oanvändbart

såsom norm, och hvilkets eget begrepp har det med sig, att

det endast kan tänkas såsom ett oupphinneligt mål, och icke så-

som något verkligt, som icke blott är ändamål, utan tillika grund

och lag för den sedliga verksamheten.

Den nu framstälda bristen på något i och för sig rätt

och godt i Schleiermachers etik sammanhänger på det när-

maste med hans förut framstälda uppfattning af organismen.

Är dennas grundbestämning den, att skilda elementer, förnuft

och natur, genomtränga hvarandra, så finnes det i organismen
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ingenting absolut, ulan han är en relation mellan två till bé-

greppet, om ock aldrig i menniskans erfarenhet, skilda arter

af verklighet. I ingendera verklighetsartens begrepp kan

del ligga någon grund fär deras förening eller någon lag,

s» un fordrar densamma och under förutsättning af föreningens

successiva fortgång i hvarje fall fordrar ett visst mått af verk-

lig tV.rcning. Antagandet af deras förenlighet har sin grund

i deras empiriskt gifna relativa förening, och i deras likaså

empiriskl gifna fortgång till allt fullständigare förening kan

icke uppvisas någon annan nödvändighet än den, som är gif-

ven inom den empiriskt gifna verklighetens eget område, nem-

ligen naturnödvändigheten. Lemnar man denna, så återstår

ingenting annat än det faktiskt antagna förhållandet, att i

hvarje form af mehskligt lif finnes en förening af förnuft och

natur, men något skäl för antagandet af någon form såsom

väsentligt bättre eller sämre än en annan finnes icke.

Om Schleiermachers etiska åsigt i afseende på uppfattnin-

gen af personligheten såsom grund till det sedligt rätta och

goda är otillfredsställande, och om han måste anses hafva lem-

nat ur sigte hvad Kant i detta afseende hade visat, så har

dock Schleiermacher i sin etik framhållit en annan sida hos

det sedliga lifvet, hvilken, om ock icke alldeles förbisedd af

Kant, likväl aldrig ur hans etiska grundsats, det formelt fat-

tade kategoriska imperativet, kunde få en i någon mon till-

fredsställande förklaring. Denna sida är det sedliga lifvets

innehåll. Det sedliga lifvet är ett personligt lif, och det må-

ste vara detta icke blott till sin form, utan äfven till sitt in-

nehåll. Låt vara att den sedliga menniskan har sinligheten

till sitt material, och att herraväldet öfver sinligheten utgör

ett vilkor för sedlighetens verklighet hos menniskan, samt

att detta herravälde icke blott består i ett frigörande från bero-

endet af sinligheten såsom bestämningsgrund för menniskan

s

vilja, utan äfven måste innebära en magt öfver sinligheten

vunnen derigenom, att de sinliga krafterna blifvit tagna i för-

nuftets tjenst såsom organer eller medel för dess verksam-
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het. sä är dock deraied ingenting angifvet. soni åtgör ett vä-

sentligt innehåll i sedligheten. Man vet neniligen icke. livad

det är. som den förnuftiga eller sedliga viljan absolut vill,

och för hvilket sinligheten skall tjena såsom organ eller me-

del. Detta, som den sedliga viljan absolut eller för dess egen

skuld vill. är det egentliga innehållet i den sedliga viljan.

Xu har Sehleiermaeher framhållit, att det. som menniskans

sedliga vilja vill. är ett sådant lif. som på en gång är sjelf-

ständigt eller individuelt och tillika ett samlif med andra men-

niskor. och att den form af menskligt lif. som skulle vara

gifven hos en vilja, som antages hafva magt C-fver sin sin-

lighet. men isolerade sig från andra och med dem blott hade

den formela öfverensstämmelsen. som ligger i oberoendet af

det sinliga. icke skulle vara sedlighet. M^d användning af

Schleiermachers indelning af dygden skulle detta kunna ut-

tryckas sä. att det för sedligheten fordras icke blott vishet,

utan äfven kärlek. I Schleiermachers lära om det högsta goda

eller om det godas former framträder det såsom en från be-

gyunelsen gin en sak. att det högsta goda måste vara gemen-

samt för menniskorna och endast såsom gemensamt för hela

mennisk«:»slägtet har full verklighet. Menniskoslägtet fattar han

da icke såsom ett system af förnuftiga väsenden, utan såsom den

i den gifna verkligheten lefvande menskligheten. Häri ligger

ett framsteg utöfver den Kantiska etikens ståndpunkt i uppfatt-

ningen af sedlighetens karakter af personligt lif. Äfven om

man icke kan vilja gifva ät sedligheten den omfattning, som

Sehleiermaeher gifvit henne genom att omedelbart framställa

rätt och stat såsom former af sedligt lif. kan man dock icke

undgå att först och främst erkänna nödvändigheten af ett för

menniskorna gemensamt godt såsom sedlighetens innehåll och

vidare såsom följd deraf inse. att sedeläran fullständigt utförd

måste pä något sätt innehålla en uppfattning af allt. som hör

till menniskans förnuftiga praktiska lif.

Den framställning, som nu gifvits af Kants och Schleier-

machers etiska grundtankar, har visat, att dessa bada sedelä-
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rare framställa olika sidor af sedligheten. I sin största all-

mänhel kan motsatsen dem emellan sägas bestå deri, att Kant

uppvisade den nödvändiga formen för sedligheten utan att

kunna finna ett innehall, som kunde vara i denna form, men

Schleiermacher uppvisade hela mångfalden af det innehåll hos

menniskan, som måste ur etisk synpunkt bestämmas, utan att

kunna finna en form, som åt detta innehåll kunde gifva etisk

bestämdhet. Med andra ord kan denna motsats sägas bestå deri,

att Kant fordrade det sedliga lifvets renhet och viljans abso-

luta frihet, men icke kunde finna något innehåll, som var godt

nog ät viljan, emedan allt för menniskan gifvet innehåll var

orent, och derför icke heller kunde uppvisa någon verklighet,

öfver hvilken den fria viljan kunde hafva magt, hvaremot

Schleiermacher utgick från antagandet af förnuftets magt öf-

ver sinligheten och af innehållets gifna tillvaro såsom föremål

för förnuftets fortgående verksamhet, men åt det förnuft, som

utöfvade magten öfver sinligheten, icke kunde gifva formen af

fri vilja, som genom fritt val kan slita sig lös från yttre be-

stämningsgrunder och derigenom vinna renhet i sitt sedliga lif.

Sammanfatta vi hvad som innehålles i båda de nu angifna sät-

ten att beteckna motsatsen mellan de etiska riktningar, som

framträda hos Kant och Schleiermacher, så finna vi, att

Kant tillerkände viljan formen af praktisk sjelfständighet eller

frihet från beroende af allt innehåll, och Schleiermacher gaf

henne innehållets fullständighet eller tillerkände henne indi-

vidualitet, men att viljans praktiska sjelfständighet och indi-

vidualitet eller fullständiga bestämdhet visade sig stå i strid

mot hvarandra. Det är denna motsats, som vi sett framträda

i Schleiermachers invändningar mot läran om sedelagens for-

dringar. Motsatsen kan med afseende på denna lära uttryc-

kas i följande alternativ: antingen är viljan praktiskt sjelf-

ständig och såsom sådan grund till fordringar, genom hvilka

ingenting verkligt bestämmes, eller ock bestämmer viljan ge-

nom sina fordringar något verkligt, och då är hon bunden

vid detta verkliga och således icke praktiskt sjelfständig, icke
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en af sitt innehåll oberoende vilja. De allmänna förutsätt-

ningar, frän hvilka Kant och Schleiermacher utgingo, gjorde

det för dem omöjligt att fatta viljans praktiska sjelfständig-

het och fullständiga bestämdhet eller individualitet såsom sam-

stämmiga. Deraf följer dock icke, att detta i sig sjelft är

omöjligt, utan endast att man måste underkasta dessa förut-

sättningar en noggran pröfning för att undersöka deras gil-

tighet.

Mellan den filosofiska grundåsigt, på hvilken Kant och

Schleiermacher å ena sidan och Boström å den andra hade

att stödja sig i sina etiska undersökningar, är skilnaden i

många afseenden mycket stor. Visserligen finnes det Hfven

mellan Kants och Sclileiermachers åsigter en icke ringa skilj-

aktighet, men det afstånd, som finnes dem emellan, är dock

ringa mot det, hvarigenom Boströms verldsåsigt skiljer sig

från både Sclileiermachers och Kants. Hufvudpunkten i denna

åtskilnad är den, att det absoluta väsendet icke för Boström

visar sig vara ofattligt för det menskliga förståndet. När

man antager ett vetande om det absoluta vara möjligt, måste

man ock sätta begreppet om det absoluta såsom princip för

filosofien eller tänka det såsom grunden till all gifven verk-

lighet, till menniskan sjelf och hennes verld. Derigenom vin-

nes en annan synpunkt än den omedelbart gifna för uppfatt-

ningen af alla frågor angående menniskan och yerlden samt en

möjlighet till lösning af skenbara motsägelser, som, när den

ändliga verlden antages vara den enda verkliga eller den

enda, som af det menskliga förståndet kan fattas, icke på nå-

got sätt kunna lösas. Detta gäller äfven om de praktiska

frågorna. Yi måste på grund häraf fästa uppmärksamheten

vid hufvudpunkterna i Boströms lära om det absoluta eller

det oändliga väsendet och i hans dermed sammanhängande

uppfattning af menniskan och hennes verld. Men då all filo-

sofisk forskning måste gå ut ifrån någon uppfattning af den

gifna verkligheten, måste vi göra början med angifvandet af

det sätt, hvarpå Boström uppfattade denna.
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I likhet med Kant anser Boström don verld, som är ome-

delbart gifven i menniskans erfarenhet, vara on fenomenyerld

samt tiden och rummet vara formor, i hvilka fenomenet eller

företeelsen är till för menniskan. Han anser ock i likhet med

Kant, att tiden och rummet äro former endast för fenomen-

verlden och icke kunna vara former för något i och för sig-

varande. Närmare bestämd är fenomenverlden eller den verk-

lighet, som icke är i och för sig', utan i och för ett annat,

eller den osjelfständiga verkligheten menniskans verld, emedan,

såsom Kant hade visat, tiden och rummet äro den menskliga

kunskapsförmågans former, och det, som är i dessa former, är

don menskliga kunskapsförmågans eller det menskliga medve-

tandets innehåll. Men det menskliga medvetandets innehåll är

det förnumna, och då fenomenverlden såsom osjelfständig är ofull-

komlig, så är den i menniskans erfarenhet gifna verkligheten det

ofullkomligt förnumna innehållet i menniskans medvetande. Vi-

dare är menniskans medvetande, som har ett ofullkomligt innehåll,

ett ofullkomligt förnimmande eller det ofullkomliga förnimmande,

i och genom hvilket det ofullkomligt förnumna såsom sådant är

till. Den omedelbart gifna verkligheten är sålunda fenomen eller

företeelse för menniskan. Men då man fattar denna verklighet

såsom fenomen, har man icke blott att besvara den frågan, för

hvilken hon är fenomen, utan äfven den frågan, hvaraf hon är

fenomen. I hvarje fenomen eller företeelse måste det nem-

ligen vara något, som företer sig, eller, om man fattar fenome-

net såsom det ofullkomligt förnumna, något, som ofullkomligt

förnimmes. För besvarandet af denna fråga måste man under-

söka, om ofullkomligheten ligger i sjelfva förnimmandet. Detta

måste man yrka, om man antager, att allt förnimmande måste

halva till objekt något varande, som på något sätt är utom

förnimmandet eller det förnimmande medvetandet. Omöjligheten

af allt sådant utom medvetandet varande hade Fichte bevisat.

Boström fasthåller detta och visar, att vara alldeles icke är

något annat än förnimmas. Detta innebär, att det varande är

det förnumna och det förnumna är det varande. Det ofull-
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komligt varande är det ofullkomligt förnumna. Det fullkomligt

varande är det fullkomligt förnumna. Med andra ord vill detta

säga, att allt varande är innehåll i ett förnimmande medvetande,

och att det förnumna icke hänvisar på något utom medvetandet

varande. Att vara i och för sig betyder sålunda ingenting

annat än att förnimmas inom sig sjelft och af sig sjelft.

Hvarje förnimmande medvetande är på grund häraf ett inom

sig slutet helt, som har ett innehåll, som icke hänvisar på nå-

got yttre utom det samma varande. Allt, som är till för ett

medvetande, är dess förnimmelse. Förnimmelsen är medvetandet

i en af dess bestämningar, och det förnumna eller varande äf

förnimmelsen tänkt utan afseende derpå, att hon är i och ge-

nom ett förnimmande medvetande, och blott med afseende på

innehållet. Det är alltså endast genom abstraktion, som man

skiljer förnimmelsen och det förnumna från hvarandra. Men

genom en abstraktion fattar man icke något annat än clet vä-

sende eller subjekt, livars bestämning man skilt från detsamma,

utan man fattar detta väsende, ehuru blott i en af dess bestäm-

ningar med bortseende från hvad det för öfrigt är. Då sålunda

allt varande är förnummet, allt förnummet förnimmelse och all

förnimmelse är en bestämning hos ett medvetande eller en form

af ett medvetande, så är allt varande form af ett medvetande.

Häraf visar sig, att förnimmandet icke kan antagas vara ofull-

komligt på den grunden, att det skulle innebära en relation till

något yttre objekt. Men ännu från en annan sida kan fråga

uppstå om ofullkomlighet hos förnimmandet. Man kan nemligen

väl medgifva, att allt, som är till, är former af medvetande, men

sätta i fråga, om icke sjelfva medvetandet, som är förnimmande,

är en lägre form af något högre. Denna fråga besvarar Bo-

ström genom hänvisning på sjelfmedvetandet. Sjelfmedvetande

betyder enligt honom medvetande i och genom sig sjelf eller

sjelfständigt medvetande. Att - nu medvetandet är sjelfmedve-

tande, det visar sig för Boström såsom en gifven följd deraf, att

allt lif är sjelfmedvetande. I lifvet, sådant det framträder i men-

niskans fenomenverld, ingår visserligen utom sjelfständigheten,
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hvilken aldrig kan tänkas bort från lifvet, äfven rörelse. Men

rörelsen innehåller tidsbestämning och hör sålunda till fenome-

net eller utmärker lifvets ofullkomlighet i fenomenverlden. Det

väsentliga eller det, som uttrycker fullkomligheten i lifvet, är

dess Bjelfständighet, eller att det är i och genom sig sjelft. Att

lifvet är sjelfmedvetande sluter Boström deraf, att man mä-

ter lifvets grad efter graden af sjelfmedvetenhet. Det aktuelt

sjelfmedvetna väsendet erkännes hafva en högre grad af lif än

del väsende, som icke är sjelfmedvetet. Menniskan har en

högre grad af lif än djuret. Vidare har djuret, som är i nå-

gon grad aktuelt förnimmande, en högre grad af lif än växten.

Då nu det, som kan tjena till mått på graden af någots full-

komlighet, just är det genom måttet bestämdas eget väsende,

så följer att lifvet har sitt väsende i sjelfmedvetandet eller till

sitt väsende är sjelfmedvetande. Men är nu lifvet i allt verk-

ligt det sjelfständiga och sjelfmedvetandet det sanna lifvet, elä

finnes det icke något högre, hvaraf medvetandet skulle kunna

vara en lägre form. För öfrigt är det i och genom sig sjelft

klart, att sjelfmedvetandet är det sjelfständiga medvetandet.

Sjelfmedvetandet är det enkla begrepp, till hvilket man genom

all analys kommer tillbaka. Det kan såsom enkelt icke bevisas

i den meningen, att dess sanning och giltighet skulle kunna

visas såsom gifna genom dess sammanhang med något annat

begrepp. Men att bevisa betyder icke enligt Boström att här-

leda ett ur ett annat, utan endast att klart och tydligt visa.

Såsom det enkla begrepp, som icke i sig innehåller någon mång-

fald af bestämningar, är sjelfmedvetandet klart och tydligt i och

genom sig sjelft. Man fattar det antingen klart och tydligt

eller ock fattar man det alldeles icke. Häraf följer att i sjelf-

medvetandet icke ligger någon hänvisning till något annat, af

hvilket sjelfmedvetandet skulle vara form eller grad, utan att

det tvärtom strider mot sjelfmedvetandets begrepp, om man

försöker tänka det såsom form eller grad af något annat. Med

andra ord vill detta säga, att sjelfmedvetandet är sjelfva sub-

stansen eller väsendet. Allt annat, som är i menniskans erfa-
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renhet gifvet, är, såsom förut visats, former af medvetande och

således ytterst af sjelfm edvetandet. Då nu lifvet är identiskt

med sjelfniedvetandet, så är Boströms lära om verkligheten öf-

verhufvud, att allt är former af lif och sjelfmedvetande. Men

häraf följer att den ofullkomlighet, som finnes i menniskans

verld icke kan ligga deri, att hon är en form af medvetande,

utan måste ligga deri, att hon icke är en fullkomlig form af

medvetande, hvilket åter har sin grund deri, att hon är form af

ett ofullkomligt medvetande. Om så är, måste menniskans verld

såsom fenomenverld vara fenomen af den fullkomligt förnumna-

verlden eller af verkligheten sådan, som hon förnimmes af det

fullkomligt förnimmande väsendet.

Det fullkomligt förnimmande väsende, på hvilket menni-

skan såsom ofullkomligt förnimmande och hennes fenomenverld

såsom ofullkomligt förnummen hänvisa, måste, då sjelfniedvetan-

det icke är fenomen, utan suhstans eller väsende i egentlig be-

märkelse, vara det absoluta eller oändliga sjelfniedvetandet. Att

det är absolut eller oändligt betyder såväl, att det är sjelfstän-

digt och fullkomligt, som ock att det är inom sig samstämmigt

eller systematiskt.

Men alla dessa bestämningar äro formela. De angifva

icke något innehåll, som tillkommer det absoluta sjelfniedvetan-

det. Utan ett ursprungligt och väsentligt innehåll är medve-

tandet, såsom Kant hade lärt, endast en form, som för att vara

verklig behöfver fyllas med innehåll. Vid besvarandet af frågan

om innehållet i det absoluta sjelfniedvetandet har Boström ut-

gått från de resultater, till hvilka den af Fichte, Schelling och

Hpgel representerade hufvudriktningen inom den Tyska filosofien

under den tid, som följer närmast efter Kant, hade kommit, Till

utgångspunkt för vår framställning af hans svar på denna fråga

behöfva vi derför en kort erinring om det sätt, hvarpå hon blif-

vit besvarad af de nämnda filosoferna. Fichte fann innehållet

såsom objekt vara motsatt mot sjelfniedvetandet såsom subjekt
*

eller jag och sålunda endast under vilkor af jagets ändlighet

med detsamma förenligt. Deremot ansåg sig Schelling genom
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att fatta del absoluta såsom ett organiskt helt och Hegel genom

att fatta del såsom den absoluta idéen eller den absoluta anden

hafva funnit, huru det oändliga innehållet skutte kunna vara

fulll verkligi i del absoluta, väsendet. Men icke blott Schel-

ling, utan äfven Hegel måste antaga innehållet vara verk-

ligt genom en rörelse eller produktion, hvilkens högsta form

var utvecklingen. Då nu all utveckling förutsätter något out-

vecklade måste hvarje väsende, som har utvecklingen titl sin form,

hafva i sig- något mera utveckladt och aktuelt samt något mera

outveckladt och potentielt. Visserligen har Hegel för den ab-

soluta idoen och den absoluta anden fordrat en annan form näm-

ligen det absoluta vetandet, i hvilket alla innehållsmomenterna

skulle alltigenom hafva det helas karakter och sålunda vara

idéer eller till innehåll och form fullkomliga begrepp, men då

vetandet och begreppen såsom aktuela för Hegel alttid blifva

abstrakta, behöfva de alltid för att komma till verklighet en ut-

veckling eller ock något annat slags produktion. Produktionen

kan sålunda icke umbäras, och det finnes då alltid hos väsen-

det något innehåll, som ännu icke är fullt produceradt och så-

ledes icke heller fullt verkligt. Men sjelfmedvetandet kan

icke vara absolut eller alltigenom vara sjelfmedvetande och inom

sig ega full samstämmighet, om det inom sig har motsatsen

mellan verkligt och overkligt innehåll. Det väsende, som till

någon del af sitt innehåll är bristfälligt, är ett ändligt väsende

och icke det oändliga.

Mot Hegel och dermed äfven mot hela den ifrågavarande

filosofiska riktningen riktar Boström clen anmärkningen, att rö-

relsen icke är någon väsentlig bestämning hos lifvet, fastän hon

hos de ändliga lefvande varelser, som äro i menniskans erfaren-

het gifna, är förenad med lifvet. Äfven hos dessa varelser är

det icke rörelsen, utan den i henne framträdande sjelfständig-

heten, som röjer lifvet. Det oändliga eller fullkomliga lifvet

måste deremot vara fritt från all rörelse och följaktligen äfven

från all öfvergång till nya bestämningar och all utveckling af

potentiela. Det behöfver då icke tänkas såsom en ofulländad
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enhet af en gränslös mångfald, icke heller såsom ofullkomlig-

enhet af högre och lägre bestämningar.

Med Hegel yrkar Boström, att det är i det absoluta vetan-

det, som allt innehåll måste vara fullt verkligt. Den svårighet,

som hindrade Hegel från att fatta vetandet såsom innehållsfullt,

har sin grund deri, att allt menskligt vetande och alla mensk-

liga begrepp äro abstrakta. Att nu intet abstrakt såsom så-

dant kan vara något sjelfständigt, det står alltid fast och klart

för Boström. Enligt honom är det abstrakta såsom sådant be-

stämning hos något konkret och individuell Men är det en be-

stämning' hos ett individuelt väsende, som det menskliga vetan-

det i ett abstrakt begrepp fattar, så fattar det ock dermecl detta

väsende, sådant det är i denna sin bestämning. Så är väl tre-

sidigheten eller sedligheten ingenting för sig bestående, utan sin

betydelse och giltighet får tresidigheten genom att vara en be-

stämning hos triangeln och sedligheten genom att vara en be-

stämning hos ett sedligt väsende t. ex. menniskan. Men tresi-

digheten är dock triangeln sjelf såsom tresidig med abstraktion

frän hvad denne för öfrigt är och sedligheten likaså det sedliga

väsendet t. ex. menniskan. Häraf följer, att vetandet i de ab-

strakta begreppen alltid fattar det individuela väsendet, fastän

med inskränkning. Det oändliga väsendet, som är fritt från all

inskränkning, fattar sålunda det individuela oinskränkt och har

då äfven i sig allt innehåll fullt verkligt.

Ett sådant innehållsfullt oändligt vetande måste dock för-

utsätta ett innehåll, som är fritt från motsatser. Inom sinlighe-

tens område finnes intet sådant innehåll; ty det sinliga är enhet

af motsatser. Men det sinliga innehållet är icke det onda, som

finnes i menniskans medvetande. Der finnes ock ett förnuftigt

innehåll, som framträder t. ex. i menniskans sedliga och reli-

giösa lif. Att antaga detta i sig sjelft hafva några motsatser

är detsamma, som att neka dess förnuftighet och göra det till

ett sinligt. Detta förnuftiga innehåll är det rent personliga hos

menniskan. Mos den oändliga personen finnes intet annat inne-

li.ill än det rent personliga eller förnuftiga. De förnuftiga be-
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greppen eller idéerna utgöra således det oändliga och fullkom-

liga, alltigenom samstämmiga och fullt individuela innehållet i

Guds Bjelfmedvetande, som i och med detta sitt innehåll är all-

betande. Genom den förut framstälda läran om fenomenverlden

och hennes grund är Boströms filosofiska system strängt ideali-

stiskt. Genom den nu framstälda läran om det Gudomliga ve-

tandet Är samma system strängt rationell. Det finnes enligt

detsamma i det Gudomliga vetandet ingen brist, som behöfver

fyllas genom något yttres intagande eller något lägres upp-

höjd se.

Den olikhet i uppfattning, som mellan Boström och He-

gel eger rum med afseende på det absoluta väsendets innehåll

gör sig äfven gällande vid frågan om den ändliga personlighe-

ten. Skall denna tänkas vara i och genom det absolutas ut-

veckling, så kan hon ingenting annat vara än ett moment i ut-

vecklingen, en utvecklingsgrad utan något sjelfständigt och sant

väsende. Är hon åter till sin grund en evig idé hos Gud, då

har hon ett evigt och förnuftigt väsende. I Guds till innehål-

let fullkomliga vetandes systematiska form finner Boström för-

klaringsgrunden såväl till hvarje idés sjelfmedvetande, som till

detta sjelfmedvetandes ofullkomlighet. Hvarje idé hos Gud må-

ste vara sjelfmedvetande; ty Gud är sjelfmedvetandet, och hvarje

moment i systemet måste hafva det helas karakter. Hvarje idés

sjelfmedvetande är ofullkomligt; ty ehuru momenterna i det Gu-

domliga vetandets system såsom momenter, bestämningar eller

förnimmelser äro fullkomliga, kunna de dock icke såsom sub-

jekter, eller förnimmande väsenden vara lika med det hela, utan

detta skiljer sig såsom subjekt från alla sina bestämningar och

är höjdt öfver dem alla.

Af den nu gifna framställningen visar det sig, att Boström

icke erkänner något annat såsom verkligt än personer och deras

bestämningar, samt att dessa bestämningar icke hafva sin grund

i något opersonligt, utan i och för sig äro personer. Bestäm-

ning är hvarje person så vida, som han är till i och för en

annan person. Vidare visar det sig, att hvarje person måste
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vara bestämd af alla de öfriga och sålunda hafva dem till

sitt innehåll och på något sätt förnimma dem alla. Hafva

alla de ändliga personerna sin yttersta grund och sitt sanna

väsende i Gud, och ingå de såsom idéer i det Gudomliga ve-

tandets system, så måste de ock vara systematiskt bestämda

eller hvar en vara bestämd af alla de öfriga och således

hafva dem alla till sina bestämningar. Till hvarandra och

till Gud stå de förnuftiga väsendena enligt Boström i det

förhållandet, att de i jemförelse med hvarandra äro högre och

lägre, så att af hvilka tvenne ibland dem som helst det ena

alltid är högre och det andra lägre i den meningen, att det

ena har flere af de öfriga till sina positiva bestämningar och

färre till sina negativa, det andra tvärtom. Häraf följer att

Gud såsom det högsta väsendet icke kan hafva några nega-

tiva bestämningar. Absolut fullkomliga äro de förnuftiga vä-

sendena, såvida de äro förnuftets idéer eller tänkas i och af

Gud.

Sin Lära om det absoluta förnuftet har Boström utfört

genom en framställning af förnuftets attributen Det skulle

föra oss för långt från vårt ämne, om vi skulle fullständigt

redogöra för denna hans lära. Af de attributer, som tilläg-

gas det absoluta förnuftet, när det betraktas blott i och sig

sjelft, de logiska", hafva vi redan anfört det för vårt närva-

varande syfte oumbärliga. Af de attributer, som tillkomma

det absoluta förnuftet, när det betraktas i förhållande till

andra väsenden eller med afseende på hvad det är i och för

dem, de metafysiska, skola vi likaledes angifva endast det,

som för de etiska grundtankarnes uppfattning är behöfligt.

I öfrigt kunna vi hänvisa till den framställning af denna lära,

som finnes i de "Grundlinier till philosophiska statslärans

propaGdevtik", som, ehuru ofullbordade, efter författarens död

blifvit offentliggjorda.

Den ofullkomlighet, som tillkommer de förnuftiga väsen-

dena, såvida de såsom väsenden icke äro sjelfva förnuftet,

utan blott förnuftiga, kan, såsom af det förut anförda är klart,
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icke bestå deri, att de icke skullo förnimma hela förnuftets

innehåll, utan måste bestå deri, att de förnimma detta inne-

hall ofullkomligt. Det fullkomliga förnimmandet är det klara

och tydliga. Ofullkomligt är det, som hos sig har något dun-

kell och otydligt. Vidare är det fullkomliga förnimmandet

del fullt inom sig samstämmiga. Det ofullkomliga har åter

inom sig motsats. Med afseende på innehållet är den all-

männaste eller högsta- motsatsen inom de ofullkomligt förnim-

mande väsendena den mellan väsende och förteelse eller fe-

nomen. Denna motsats är sjelfva grundmotsatsen i den ändliga

verlden. Blott formelt fattad är han motsatsen mellan det

s jet (ständiga och det osjelfständiga eller mellan det oändliga

och det ändliga. Ideelt fattad är han motsatsen mellan för-

nuft och sinlighet. Med afseende på formen eller graden af

klarhet och tydlighet i förnimmandet framträder motsatsen hos

det ofullkomligt förnimmande väsendet såsom motsats mellan

det abstrakta förnimmandet och det konkreta. Det förra fä-

ster sig vid en del af medvetandets innehåll och bringar

denna del till en högre grad af klarhet och tydlighet för

medvetandet. Det senare fattar med mindre bestämd åtskilnad

på en gång eller i en förnimmelse ett rikare innehåll. Hvarje

ändligt förnimmande väsende har sålunda inom sig motsatsen

mellan väsende och förteelse samt emellan klarare och dunk-

lare förnimmande. Det är nemligen omöjligt att tänka nå-

got ofullkomligt såsom inom sig fullt samstämmigt eller såsom

sa i alla sina momenter lika ofullkomligt, att icke en skil-

nad mellan mer och mindre ofullkomliga momenter röjer sig.

I hvarje sådan skilnad röjer sig äfven skilnaden mellan vä-

sende och förteelse samt mellan det klarare förnimmandet och

det dunklare. Häraf följer att hvarje ofullkomligt eller änd-

ligt väsende och dess verld måste bestämmas såsom en enhet

af motsatser och bildar en relativ motsats mot det oändliga

väsendet eller förnuftet. Det kan t. ex. icke tänkas såsom

rentaf disharmoniskt eller uteslutande all samstämmighet

men icke heller såsom fritt från all disharmoni icke såsom
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en mångfald utan enhet, men icke heller såsom en absolut

enhet i och af all mångfald, utan endast såsom en enhet,

med hvilken vissa momenter af mångfalden äro mera för-

enliga, andra åter mindre, och derför i viss mon uteslutas

från enheten och upphäfva henne.

Fästa vi vår uppmärksamhet vid menniskan i hennes

närvarande lifsform och hennes i erfarenhet gifna verld, så

hafva vi att hos henne såsom ett ofullkomligt förnimmande

väsende söka göra oss reda för den allmänna formen för hen-

nes lif och det sätt, hvarpå motsatserna mellan väsende och

förteelse och mellan det klarare och dunklare förnimmandet

hos henne framträda. Den allmänna formen för menniskans

lif är verksamhet. Hon kan sägas vara ett verksamt lif eller

en lefvande verksamhet. Närmare bestämd är denna verk-

samhet en utveckling af det osinliga innehåll, som ursprung-

ligen bestämmer menniskans sjelfmedvetande. Den förändring,

som ligger i verksamheten och utvecklingen, faller sålunda inom

menniskan sjelf och innebär ingen förändring i eller hos de

väsenden som bestämma hennes sjelfmedvetande. I hvarje

moment af sitt lif är hela menniskan eller menniskan sjelf

och hennes verld på ett visst sätt bestämd såsom enhet af

väsende och förteelse, och denna hennes bestämdhet, i hvilken

hon i hvarje moment af sitt verksamma lif är till på ett be-

stämdt sätt, är hennes tillvaro. Sin tillvaro har sålunda men-

niskan i tiden och rummet såsom de allmänna formerna för

den sinneverld, som omedelbart är gifven för henne. I denna

verld kommer menniskan till medvetande om sig sjelf och om #

sitt innehåll. Den föränderlighet och vexling, som tillhöra

denna verld såvida, som hon har tiden till sin form, träffar

äfven menniskans tillvaro i densamma. Hon uppkommer, når

en höjdpunkt i sin utveckling, aftager och förgås. Men så-

som grund för sitt förgängliga lif fattar hon sitt eviga vä-

sende, och detta fattar hon såsom en idé i det oändliga för-

nuftet eller i Gud. Å andra sidan innebär detta, att bon

fattar sig såsom bestämd af Gud och fattar honom såsom don

Sahlin: Kants m. m, 6
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yttersta grunden till hennes egen både tillvaro och utveck-

ling-. Den verld, i hvilken menniskan har sin timliga tillvaro,

är menniskans fenomenverld. Den form, som denna verld så-

som fenomenverld eger, har sin närmaste grund i menniskan.

Sin yttersta grund har han deremot i Gud. Likaså är men-

niskan sjelf den närmaste grunden till sin utveckling inom

den verld, i hvilken hon har sin tillvaro, men sin yttersta

grund liar hennes utveckling i Gud. De attributer, genom

h vilka Gud eller förnuftet tänkes såsom i och för de ändliga vä-

sendena varande grunden till deras tillvaro och utveckling, be-

nämnas af Boström metafysiska, emedan de ändliga väsendena

först genom dem kunna rätt fattas och förklaras. Angående

Boströms uppfattning af Gud såsom grunden till de ändliga

väsendenas och särskildt menniskans tillvaro behöfva vi blott

i allmänhet anmärka, att Gud såsom alltings sanna väsende

och såsom den oändliga personligheten måste tänkas såsom

den yttersta grunden till alla ändliga väsendens tillvaro. De

attributer, genom hvilka Gud tänkes såsom grunden till de

ändliga väsendenas och särskildt menniskans utveckling, skola

vi deremot särskildt framställa tillsammans med deras när-

maste följder.

Gör man vid betraktelsen af Gud såsom den yttersta

grunden till menniskans utveckling icke något bestämdare af-

seende på Hans personlighet, så kalks Han i allmänhet hen-

nes högsta religion, men närmare bestämdt hennes absolut hög-

sta lag eller regering och hennes absolut högsta ändamål eller

goda. Såsom lag är Han grunden till utvecklingens rätta

fortgång, såsom ändamål till hennes rätta fulländning. Med

afseende på sin personlighet är Gud såsom den yttersta grun-

den till menniskans utveckling i allmänhet hennes absolut

högste regent eller monark och närmare bestämdt såsom den

yttersta personliga grunden till hennes utvecklings rätta fort-

gång hennes absolut högsta försyn och såsom den yttersta per-

sonliga grunden till hennes utvecklings rätta fulländning hen-

nes saliggörare. Då Gud betraktas såsom de ändliga väsen-
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denas monark, kunna dessa visserligen alltid betraktas såsom

Hans undersåtar och deras organiska enhet eller system så-

som Hans rike. Men egentligen och i ordets högsta bemär-

kelse förstår man dock med Guds rike eller himmelriket en-

dast systemet af de ändligt förnuftiga väsendena, såvida de

tänkas i sina högsta eller sista aktuela lifsformer, följaktli-

gen ock hvart och ett i sitt eviga lif och sin eviga salighet.

I sin högsta mening fattadt är Guds rike det yttersta målet

för alla ändliga väsendens utveckling och den verld, i hvilken

de alla ega sin högsta möjliga fulländning och salighet. I

denna verld fattar hvarje väsende efter det ursprungliga måt-

tet för sin fattning (sin idé) sin allsidiga bestämdhet genom

alla andra väsenden. Såsom subjekt eller förnimmande vä-

sende är det ändliga väsendet äfven såsom medlem i Guds

rike i egentlig mening visserligen icke fritt från all skugga af

siniighet, men denna förminskar icke måttet af dess eviga sa-

lighet, hvilken för hvarje väsende beror på det fullständiga

uppnåendet af dess mått, icke på detta måtts förhållande till

den absoluta fullkomligheten eller till andra högre eller lägre

ändliga väsendens mått. Genom den sinlighet eller ändlighet,

som är oskiljaktig från det ändliga väsendet såsom ofullkom-

ligt förnimmande medvetande, skiljer sig hvarje ändligt vä-

sende äfven i sin högsta lifsform från sin idé i Gud. Der-

före är det rike, i hvilket Gud tänkes såsom monark och alla

ändliga väsenden såsom hans undersåtar, icke Guds egen verld

eller systemet af hans idéer såsom hans absoluta sjelfmedve-

tandes innehåll, utan skildt från denna verld. Närmast

eller omedelbart tillhör Guds rike betraktadt såsom en verld

det ändliga medvetandet, som deri efter sitt mått fullkomligt

lättar sin allsidiga bestämdhet eller vunnit sin eviga salighet.

Till den lifsform och den verld, i hvilken menniskan når sitt

mått och vinner sin eviga salighet, har hon, likasom hvarje

ändligt väsende, såvida det liar utveckling, att utveckla sig

genom en mångfald af lifsformer och timliga verldar, hvilka
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alla förutsättas för hennes högsta lifsform och för Guds rikes

tillkommelse till henne eller hennes delaktighet i det samma.

Af den framställning vi nu gifvit af Boströms åsigt om

de ändliga väsendenas förhållande till Gud och till hvarandra

visar sig med afseende på menniskans lag och ändamål först

och främst, att hon i Gud eller det oändliga förnuftet har

sin absolut högsta lag och sitt absolut högsta ändamål. Vi-

dare är det klart, att hennes lag och ändamål äro på ett visst

sätt bestämda i och genom hennes idé i Gud, och att sålunda

Ii varje menniska i Gud eller absolut har sin individuelt be-

stämda lag och sitt individuelt bestämda ändamål. Slutligen

har ock hvarje menniska såsom förnimmande subjekt denna sin

lag och detta sitt ändamål hos sig gifna såsom den individuelt

bestämda grad eller form af förnuftigt lif, som utgör hennes

högsta möjliga lifsform eller hennes fullkomlighet och är en

enhet af sinlighet och förnuft eller är sinlig förnuftighet. Då

menniskan utvecklar sig genom flere lifsformer, och hvar och

en af dessa är en förutsättning för den högsta lifsformen och

sålunda står i ett visst förhållande till honom, så måste äfven

li varje lägre lifsform i och genom detta sitt förhållande till

den högsta vara af honom på ett individuelt sätt bestämd el-

ler hafva sitt mått, som inom denna lifsform kan uppnås, men

icke öfverskriclas. Häraf följer att lagen och ändamålet för

menniskans verksamhet och utveckling å ena sidan ytterst

äro det absoluta förnuftet, men å den andra äro individuelt

bestämda och begränsade. Menniskan har sålunda icke till

sin uppgift att uppfylla en lag, som oberoende af hennes vä-

sendes individualitet fordrar ett absolut förnuftslif, icke heller

att söka uppnå ett ändamål, som derföre, att det står öfver

hennes mått, af henne icke kan uppnås. Men å andra sidan har

hon en förnuftig eller ovilkorligt giltig lag och ett förnuf-

tigt ändamål eller ett sådant, som är hennes högsta goda.

Om sålunda menniskan har en egen lag och ett eget än-

damål, som äro gifna i och genom det absoluta förnuftet och
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hennes eget förnuft, så är dermed den fordran uppfyld, som

af Kant uppstäldes i yrkandet, att den förnuftiga viljan icke

skulle stå under lagen, utan sjelf stifta sin lag. Men vidare

är det genom den föregående framställningen tydligt, att möj-

ligheten af nyss nämnda förhållande beror derpå, att såväl

det absoluta förnuftet, som menniskans eget förnuft äro per-

soner, och att derigenom menniskan, fastän hon är ett änd-

ligt väsende, kan vara en bestämning eller iåé i Gud och i

honom hafva sitt sanna väsende samt vara bestämd af honom.

Det är nemligen endast under den förutsättningen, att det

absoluta förnuftet alltigenom fattas såsom person, eller att det

oändliga vetandets system fattas såsom i och genom sitt eget

innehåll fullt konkret och individuelt, som det är möjligt att

tänka förnuftets idéer såsom sjelfständigt och fullständigt be-

stämda och såsom sjelfva varande förnuftiga väsenden. Å an-

dra sidan är det endast derigenom, att menniskan likasom

hvarje ändligt väsende sjelf är person, som hon kan vara be-

stämd i sitt eget inre af det personliga förnuftet eller af Gud.

Såvida, som hon i någon mon fattas såsom opersonlig, blifver

hon olikartad med den oändliga personen och kommer då att

stå i ett motsatsförhållande till honom, hvilket icke kan ega

rum utan en uteslutning, genom hvilken förnuftet blifver

något yttre för menniskan, af hvilket hon endast utifrån och

i strid mot sin egen natur kan bestämmas. Om nu det hos

menniskan, som visar sig såsom opersonligt, och för hvilket

förnuftet framträder såsom ett yttre, antages vara annat än

fenomen eller företeelse af förnuftet, så kommer det att i

menniskans väsende ligga något, som sätter henne i strid mot

förnuftet och tvingar henne till motstånd mot detta. Är åter

menniskan till sitt väsende förnuftig eller personlig, så är

hon ock i sitt eget inre bestämd af det oändliga förnuftet

eller den oändliga personen. Men i och med detsamma är

hon ock i sitt inre bestämd af alla de ändliga personer, som

jemte henne äro bestämda af den oändliga personen, och hon

har således dessa personer till sina bestämningar, och hvad
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hennes väsentliga bestämdhet af dem angår, är denna icke

giften genom någon relation i ett yttre, utan hon tillhör den

ursprungliga och väsentliga bestämdhet, som menniskan har i

och genom sin iåé hos Gud. Sålunda har menniskan, när hon

är aktuelt förnuftig, ett inre lif, som är ett samlif i det inre

med andra menniskor och innerst är bestämdt af Guds heliga

och personliga vilja eller af Gud såsom personlig lag och per-

sonligt ändamål, såsom försyn och saliggörare. I och med det-

samma, som förnuftet utvecklar sig till medvetenhet hos menni-

skan, kommer hon ock till någon uppfattning af andra förnuf-

tiga väsenden såsom hennes eget förnufts väsentliga bestämnin-

gar eller såsom i och genom hennes eget väsende bestämmande

henne. Derför kan det förnuftiga lifvet icke medföra någon

motsättning och uteslutning i förhållandet mellan de särskilda

personerna, utan det är i alla sina former eller utvecklingsgra-

der ett inre samlif.

Då likväl menniskans lif icke blott är ett inre, utan

äfven har en yttre sida, hafva vi att särskildt taga i betrak-

tande det förhållande, i hvilket det yttre hos menniskan enligt

Boströms förut framstälda uppfattning af detsamma såsom fe-

nomen eller företeelse af förnuftet i och för menniskan står

till det inre hos henne. Deraf, att det yttre är fenomen af

förnuftet, följer, att clet icke kan rinnas något yttre, som är

rentaf förnuftslöst. Allt yttre är, såsom Schleiermacher yr-

kade med afseende på allt, som var i menniskans erfarenhet

gifvet, en enhet af förnuft och natur, om man med natur för-

står det opersonliga hos menniskan. Derför kan det yttre icke

i någon af sina former stå i en absolut motsats mot det inre

hos menniskan eller vara något, som hon skulle behöfva ute-

sluta från sig för att kunna förverkliga sitt eget inre till

den grad, som hennes mått medgifver. Det yttre är vidare

såsom fenomen icke sjelfständigt, utan osjelfständigt, och följ-

aktligen är det icke bestämdt i och genom sig sjelft utan i

och genom ett annat. Det är sålunda enligt sitt begrepp

bestämbart. Såvida, som fenomenet har tiden till sin form
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eller är i tiden, betyder detta, att det är föränderligt eller

kan af ett annat i olika tidsmomenter bestämmas på olika

sätt eller förändras. Det andra, genom hvilket det förändras,

måste närmast vara det väsende, för hvilket det är fenomen,

nemligen menniskan. Menniskan har magt att till en viss

grad förändra sitt eget yttre eller sin fenomenverld. Den

förändring, som hon åstadkommer i sin verld, är till sin be-

tydelse bestämd genom beskaffenheten af den verld, inom hvil-

ken hon faller. Hon är sålunda icke förändring af något i

och för sig varande, utan endast af det sätt, hvarpå detta är

till för menniskan eller förnimmes af henne. Å andra sidan

är denna förändring med afseende på sin möjlighet begrän-

sad af de lagar, som bestämma den för menniskan omedel-

bart gifna yttre verkligheten eller naturen, hvilken såsom

alltid innebärande förnuft alltid har hos sig något sjelfbe-

stämdt och sålunda såsom verksam är lagbunden. Att denna

naturens lagbundenhet och deraf följande sjelfständighet och

magt hos menniskan icke innebär något hinder för uppnåen-

det af menniskans förnuftiga ändamål och förändrandet af na-

turen eller det yttre på det sätt, som detta ändamål kräfver,

det beror dels på det inres relativa oberoende af det yttre,

dels på det yttres motsvarighet mot det inre, hvilken åter är

gifven såsom följd deraf, att det yttre såsom fenomen för men-

niskan har sin grund i menniskans eget väsende. På grund

deraf, att det yttre är fenomen af förnuftet för menniskan,

är det sålunda bestämbart till öfverensstämmelse med menni-

skans förnuftiga väsende och kan följaktligen vara organ eller

medel för menniskans förnuft och allt mera fullständigt bildas

till motsvarighet mot förnuftet intill den gräns, som är satt

i och genom menniskans förnuftighet. Den motsvarighet mellan

natur och förnuft, som tänkes såsom den högsta möjliga, och

som tillhör menniskans högsta lifsform, utesluter all strid

mellan båda och medför full harmoni mellan det inre och det

yttre hos menniskan och i hennes verld.
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1 Boströms uppfattning af Gud, menniskan ocli verlden

hafva vi sålunda gifna de erforderliga allmänna förutsättnin-

garne för sedligheten såsom ett inre och sjelfbestämdt förnnf-

tigl lif, som är ett samlif med andra menniskor och innerst

&r bestämdt af Gud, men som tillika framträder såsom en

verksamhet i det yttre. Men huruvida detta lif hos menni-

skan har formen af en med inre nödvändighet fortgående verk*

samhet eller endast i och genom menniskans fria vilja kan

komma till verklighet, är dermed icke afgjordt. För att rätt

kunna fatta betydelsen af Boströms lära om den menskliga

viljans frihet måste man taga i betraktande några hufvud-

punkter i hans lära om menniskans förmögenheter och funk-

tioner.

Menniskan är, enligt hvad vi förut sett, ett sinligt för-

nuftigt väsende. Hon har tiden till sin form och är ett verk-

samt väsende. Hennes verksamhet är ändamålsenlig. Till

ändamål kan det verksamma väsendet icke hafva något annat

än förverkligandet af det, som till möjligheten finnes hos det-

samma. Grunden för verksamheten och ändamålet för henne

äro sålunda icke skilda till innehållet, utan äro olika sidor

af ett och samma verksamma väsende. Verksamhetens fort-

gäng måste ock vara bunden af sjelfva det verksamma vä-

sendets egen konstanta och nödvändiga bestämdhet och i denna

hafva sin lag. Menniskans ändamålsenliga verksamhet är vi-

dare medveten. Såvida, som menniskan sjelf är sin medvetna

verksamhets grund, lag och ändamål, är hon en förmåga.

Men såsom grund, lag och ändamål för sin verksamhet är

hon äfven med afseende på de yttringar eller funktioner,

som ' utgöra hennes verksamhets momenter, den enhet, som

genomgår dem alla och bestämmer deras art, den princip,

ur hvilken de i en viss ordning följa efter hvarandra, och

det subjekt, i hvilket de alla sammanfattas till ett helt.

Hvarje funktion eller yttring är den verksamma menniskan

sjelf betraktad i ett enda odeladt moment af sin sjelfutveck-



Kants, Schleiefmachers och Boströms etiska grundtankar. 89

ling. Genom hvarje moment, som fattas såsom odeladt, blifver

menniskan verklig i en viss individuel bestämdhet; och säges

då deruti yttra sig på ett bestämdt sätt. Ehuru menniskan

har kontinuitet i sitt lif, kunna dock hennes funktioner på

grund af den relativa motsats, som eger rum mellan hennes

bestämningar, skilja sig från hvarandra och på grund af denna

skiljaktlighet indelas i olika slag af funktioner. Derför kan

man ock, fastän menniskan såsom förmåga är en och odelad,

likväl skilja mellan olika själsförmögenheter hos henne, allt

efter som man tänker henne såsom enhet, princip och subjekt

för olika slag af funktioner. De synpunkter, som läggas

till grund för funktionernas och förmögenheternas indelning,

äro ändamålet, innehållet och formen eller utvecklingsgraden.

I anseende till ändamålet äro menniskans funktioner teo-

retiska, praktiska och estetiska. Yi fästa oss blott vid de

två förstnämnda, emedan det är den praktiska funktionen

och förmågan, som vi behöfva lära känna såsom den förmåga

och den funktion, i hvilka det sedliga lifvet kan vara till hos

menniskan. Teoretisk förmåga är menniskoanden såsom enhet,

princip och subjekt för alla funktioner, i hvilka han närmast

åsyftar en högre klarhet eller sjelfmedvetenhet, praktisk för-

måga såsom enhet, princip och subjekt för alla sådana funk-

tioner, i hvilka han närmast åsyftar en högre samstämmighot

och sjelfständighet. Dessa olika förmögenheter verka icke

såsom fullkomligt afsöndrade från hvarandra, utan alltid mer

eller mindre i förening och så, att de nästan omärkbart öf-

vergå i hvarandra, ehuru visserligen alltid endera i hvarje

moment är öfvervägande. Den teoretiska förmågan bringar

det mera potentiela och dunkla genom abstraktion i positiv

mening eller uppmärksamhetens riktning på en mindre del

af det menskliga medvetandets innehåll till högre aktualitet

och klarhet. Hon går sålunda utifrån och inåt eller från

det mera konkreta och yttre till det mera abstrakta och inre.

Den praktiska förmågan förändrar det mera konkreta, poten-

tiela, dunkla och yttre genom determination i positiv mening
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eller oinbildning efter det mera abstrakta, aktnela, klara och

inre såsom syftemålsförnimmelse. Hon går sålunda inifrån

och utåt, i det att hon utför det relativt inres bestämdhet

i del relativt yttre och derigenom ombildar det yttre, som

år mer eller mindre osamstämmigt med det inre till samstäm-

mighet med detta och sålunda förenar det med detsamma.

Genom föreningen uppnås eller förverkligas i det yttre syfte-

målet eller vinnes den åsyftade samstämmigheten och sjelf-

ständigheten, såvidt detta i en viss gifven funktion på grund

af viljans energi, syftemålsförnimmelsens beskaffenhet, hand-

lingssättets ändamålsenlighet, och det yttres bestämbarhet

kan ske.

I anseende till innehållet äro menniskans själsfunktioner

antingen förnuftiga eller sinliga, och hennes själsförmögenhe-

ter sålunda hennes förnuft, såvida funktionernas innehåll är

det osinliga, det i och för sig sjelft varande, det egentliga

väsendet, och hennes sinlighet, såvida funktionernas innehåll

är det sinliga, det blott i och för oss varande eller blotta

fenomenet. Då menniskan är ett sinligt förnuftigt väsen, kan

ingen funktion hos henne vara blott sinlig eller blott förnuf-

tig, men väl måste i hvarje funktion antingen det. sinliga

eller det förnuftiga vara öfvervägande och bestämmande.

I anseende till formen eller utvecklingsgraden äro men-

niskans funktioner först känslor, som äro omedvetna förnim-

melser, och drifter eller instinkter som äro spontana verk-

ningar, vidare föreställningar, som äro medvetna förnimmelser,

i hvilka menniskan skiljer sig sjelf såsom subjekt från sina

förnimmelser, men fattar både sig sjelf och det förnumna såsom

yttre objekt, samt begär, som äro arbiträra viljeyttringar, och

slutligen begrepp, som äro inre och andliga samt klara och

tydliga förnimmelser, i hvilka menniskan skiljer sig såsom

subjekt från sina förnimmelser, men fattar dem såsom nödvän-

diga i och genom sjelfmedvetandet, samt viljanden i inskränkt

mening, som äro fria viljeyttringar gifna genom viljans val

efter begripna syftemålsförnimmelser eller efter grundsatser.



Kants, Schleiermachers och Boströms etiska grundtankar. 91

Inom hvardera graden kunna ytterligare lägre och högre grader

urskiljas. De motsvarande fönnögenheterna äro känsloförmåga,

eller sinne och drift eller instinkt, föreställningsförmåga och

begärförmåga samt tankeförmåga eller förstånd och vilja.

Tager man med ledning af de framstälda indelningarne

det menskliga lifvet i betraktande, så visar sig detta i sin

lägsta omedelbart gifna form såsom en dunkel känsla, i hvilken

menniskan ännu icke skiljer sig sjelf såsom subjekt eller med-

vetande från sina förnimmelser, och ur hvilken de olika rikt-

ningarne i det menskliga lifvet framträda. Från denna lägsta

form utvecklar sig menniskan genom olika stadier inom kän-

slolifvet till medvetande och frihet, och hos den medvetna

och fria menniskan skilja sig de olika riktningarne från hvar-

andra efter olikheten i ändamål och innehåll. Men då men-

niskan endast genom abstraktion i positiv mening kan fortgå

till en högre grad af medvetenhet, så kan hon aldrig fatta

sitt konkreta innehåll i någon annan form än känslans. Ur

denna hemtar hon ock ytterst innehållet i hvarje högre för-

nimmelse, och endast genom fortsatt analys af det i och genom

känslan gifna innehållet är en fortgång i tänkandet från en

abstrakt bestämning till en något konkretare möjlig. Detta

måste gälla äfven med afseende på det förnuftiga innehållet

hos menniskan. Är det icke gifvet i och genom menniskans

känsla, så kan det icke vara en särskild art af innehåll, utan

blott en form af det gifna innehållet. På den i formelt hän-

seende lägsta ståndpunkten kan nian visserligen icke urskilja

något förnuftigt innehåll hos menniskan, men finnes det icke

till möjligheten i den totala dunkla känslan, så kan det icke

heller genom någon utveckling frambringas. Derför måste

äfven det förnuftiga innehållet af menniskan först fattas i och

genom hennes känsla, om ock dess uppfattning förutsätter en

distinktion å ena sidan mellan subjektet såsom medvetande

och dess känslor och å andra sidan mellan de olika känslorna.

Men härmed har man icke upphäft deras karakter af känslor,

utan tänkt dem såsom känslor hos ett subjekt, som är aktuclt
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medvetande och medvetet fattar några af sina förnimmelser.

Genom sin medvetenhet kan detta subjekt vara medvetet äfven

deraf, atl del har känslor och skilja dessa från sina föreställnin-

gar och åtminstone i någon mon äfven från hvarandra så, som t.

ex. de fem yttre sinnenas förnimmelser såsom organsensationer

skiljas från hvarandra utan att derigenom upphöra att vara sen-

Bationer eller känslor. Inom känslan framträder det förnuftiga

innehållet i sin mest omedelbara form såsom en aning" om

något, som är af annan art än det sinliga, eller om något,

som är så upphöjdt öfver det sinliga, att det icke kan be-

traktas såsom en form eller grad, låt vara den högsta, af

den sinliga verkligheten. I en sådan aning kan man icke

göra sig reda för innehållet eller fatta detta såsom objekt för en

föreställning, och derigenom visar sig aningen vara en känsla.

Det är först genom en analys, som detta innehåll kan bringas

till medvetenhet, men genom samma analys upphäfves och

formen af aning. Det förnuftiga innehållet framträder i kän-

slans form hos menniskan lika osökt och oberoende af hennes

fria vilja, som det sinliga. Först sedan det framträdt i men-

niskans känsla, kan menniskan fatta det såsom ett godt, som

hon kan eftersträfva, eller ett i och för sig rätt, hvarefter hon

bör rätta sig, eller såsom en kraft till sjelfständigt och har-

moniskt lif. Såvida, som förnuftet hos menniskan först fram-

träder i känslans form, men å andra sidan kan bringas till

medvetenhet och begriplighet i vissa sina bestämningar, fram-

träder förnuftet lika väl som sinligheten hos menniskan i de

olika utvecklingsformerna af känsloförmåga, föreställningsförmåga

och förstånd. Den förnuftiga känsloförmågan kallas äfven sinne,

ehuru endast i metaforisk bemärkelse. Vidare skilja sig både

förnuftets och sinlighetens funktioner i anseende till ändamålet

i teoretiska, praktiska och estetiska. Derför finnes det äfven en

sinlig och en förnuftig teoretisk förmåga, praktisk förmåga och

estetisk förmåga. Den förnuftiga praktiska förmågans till formen

lägsta funktioner brukar man dock icke kalla drift och begär,

utan sammanfatta i den gemensamma benämningen kärlek.
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När nienniskan i sin fortgående utveckling kommer till

medvetande om sig sjelf och derigenom börjar sitt aktuela mensk-

liga lif, skiljer hon sig icke blott från sina förnimmelser, utan

hon fattar sig äfven såsom en magt emot sina bestämningar

och åtminstone i någon grad äfven öfver dem. Menniskan kan

icke fatta sig såsom subjekt eller jag utan att tillika fatta sig

såsom en sådan magt. När hennes jag är till, så vill det ock

något, och något måste det äfven kunna. I sina lägsta former

röjer sig det från bestämningarne skilda subjektets eller jagets

magt deri, att det kan arbiträrt eller godtyckligt bestämma sig

efter en drift eller efter en annan. Menniskan är sålunda icke

bunden vid den drift, som är starkast bland de många drifter,

som i ett gifvet moment framgå af de många krafter, som hos

henne såsom ett organiskt väsende äro verksamma, utan hennes

eget jags magt kan i ett sådant moment vara större än den,

som finnes hos någon särskild bestämning och utgör drifkraften

hos denna eller gör henne till en drift. Den drift, som god-

tyckligt väljes af menniskan, blifver derigenom hennes begär.

Begären generaliseras, och derigenom vinner menniskan magt att

icke blott i särskilda momenter bryta den ordning, som hennes

lif har i och genom hennes drift eller instinkt, utan äfven in-

föra en annan efter ett rådande begär bestämd ordning i vissa

mer eller mindre sammanhängande lifsmomenter. Till en om-

fattande lefnadsplan fordras dock bestämdhet efter praktiska

grundsatser, hvilkas fastställande förutsätter förstånd och begrepp,

utan hvilka menniskan hvarken kan skilja sig sjelf från sina be-

stämningar ej heller dessa från hvarandra så mycket, som fordras

för att fatta deras mer eller mindre konstanta förhållanden till

hvarandra och till subjektet. Under sin fortgående utveckling

kommer dock menniskan till en förståndig och begreppsmessig

uppfattning af sin verld, om ock blott i vissa af dennas bestäm-

ningar. Den högre sjelfständighet och magt öfver sina bestäm-

ningar, som hon såsom subjekt eller jag derigenom vinner, drifver

henne till att i någon mon bestämma sig oberoende af de sär-

skilda begärens styrka i ett gifvet ögonblick eller för en viss
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tid och BÄtter henne i tillfälle att efter öfverläggning besluta

sig till ett handlingssärtt, som bestämmes icke efter det för till-

fället starkaste begäret, utan efter en grundsats, som ar princip

för en mera omfattande ordning i det menskliga lifvet. Menni-

skan kan på denna ståndpunkt sägas sjelf taga sin utveckling

om hand och leda densamma. Men då hvarje val af bestäm-

ningsgrunder förutsätter ett abstraherande eller likasom ett till-

bakadragande från den gifna mångfaldens konkretion till en mer

eller mindre abstrakt fattad enhet, är det tydligen blott vissa

momenter eller sidor af menniskans innehåll, som kunna blifva

bestämbara genom hennes fria vilja och verksamhet. Derför är

den menskliga viljans frihet alltid relativ. Hon innebär endast

ett relativt oberoende af de drifkrafter, som tillhöra hennes be-

stämningar. Hon är aldrig utan solliciterande bestämnings-

grunder. Hon kan icke rentaf hålla sig obestämd, ehuru hon

kan uppskjuta valet eller afgörandet mellan tvenne eller flere

solliciterande bestämningsgrunder. Hon kan vidare icke ut-

sträcka sitt val till andra bestämningar än dem, som äro så

mycket aktualiserade, att de äro bestämbara genom viljan eller

valbara. De bestämningar, som skola kunna sättas såsom syf-

temålsförnimmelser för den arbiträra viljan eller begärförmågan,

måste vara föreställningar, och för viljan i högre eller egentlig

mening begrepp. Viljan har sålunda ett begränsadt område,

inom hvilket hon är fri, och äfven inom detta område består

hennes frihet icke i någon absolut obundenhet eller obestämd-

het, utan endast i magten att efter sitt val höja till en viss

grad af aktualitet eller nedsätta till en viss grad af potentiatitet

hvar och en af de valbara bestämningsgrunderna och derigenom

sätta dem i ett visst förhållande till hvarandra och till sig sjelf.

Men derigenom kan den menskliga viljan inom sin frihetssfer

införa ordning samt vinna sjelfständighet och samstämmighet.

Om ock menniskan i sitt timliga lifs omedelbart gifna

form kan sägas icke hafva något annat innehåll än det sin-

liga aktuelt hos sig och således till sin aktualitet vara blott

sinlig, så kommer hon dock icke till aktualitet såsom men-
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niska i egentlig mening eller såsom ett medvetande utan att

erfara yttringar af sitt förnuft. Så snart hon kommer till en

i någon mon noggrannare och bestämdare uppfattning af för-

nuftet inom sig, känner hon ock motsatsen mellan förnuftet

och sinligheten. Likasom den första väckelsen till förnuftigt

medvetande är gifven oberoende af menniskans fria vilja, så

måste ock under fortgången af menniskans medvetna lif för-

nuftet oberoende af viljan verka väckande och inciterande på

menniskan. Detta betyder endast, att det förnuftiga innehål-

let lika väl som det sinliga måste vara till i menniskans

känsla och ur känslan utvecklas till formen af medvetenhet

och sjelfmedvetenhet. Men å andra sidan blifver förnuftet

icke bestämningsgrunden för menniskans lif, utan att hon

sjelf väljer det och fasthåller det såsom sådan grund. Om
menniskan icke uppbjuder sin sjelfbestämningsförmåga för att

göra sig oberoende af det sinliga och bestämma sig efter för-

nuftet, så förblifver hon under sinlighetens välde. För att

komma till aktuelt förnuftigt lif behöfver således menniskan

utom den väckelse, som gifves henne utan hennes vilja, ett

val eller ett fritt beslut. Ingen kan tvingas till förnuftigt

lif. Det förnuftiga lifvet hos menniskan har såsom genom-

förd lifsform sin förmäla grund eller grunden till sin aktua-

litet i menniskans fria vilja. För att göra sitt val mellan

sinlighet och förnuft måste menniskan åtminstone i något mo-

ment gå tillbaka från dem båda till sitt eget subjekt eller

jag och mer eller mindre klart och bestämdt fatta detta såsom

mägtigt öfver dem båda eller såsom förmåga att genom sitt

val göra sinligheten eller förnuftet till den herskande mag-

ten, ehuru visserligen blott i menniskans fenomenverld eller

närmast och omedelbart endast i hennes aktuella lif. När

viljan sålunda abstraherar från de båda olika arterna af sitt

innehåll åtminstone i något moment för att välja den ena ar-

ten efter öfverläggning, har hon en högre grad af frihet, än

när hon ännu bunden vid sinligheten i det hela blott kan

välja mellan den ena eller den andra sinliga bestämnings-
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grunden, Den högre graden äf frihet består å ena sidan i

viljans fullständigare oberoende af sitt innehåll, å andra sidan

i den högre grad af magt öfver sina bestämningar, som vil-

jan visar sig hafva, då hon kan bestämma arten och riktnin-

gen af sitl lif till sinlighet eller förnuftighet. Friheten hos

viljan kallar Boström formel frihet, när hon består i förmåga

af val mellan begreppsmässigt fattade sinliga bestämnings-

grunder eller mellan upptagandet eller förkastandet af en

enda sådan bestämningsgrund, och abstrakt eller moralisk fri-

hot, när hon är förmåga af val mellan sinlighet och förnuft.

Keelt fri blifver menniskan, när hon upptager förnuftet till

sin viljas bestämningsgrund och fasthåller det samma såsom

sådan. I fortgången af sitt sålunda aktualiserade sedliga lif

erfar hon en allt starkare och mera genomgripande maning

till förnuftigt lif och en allt säkrare och fullständigare led-

ning till det rätta. Allt, som blifver aktuelt hos menniskan?

har en viss magt att bibehålla sig och en tendens till ut-

veckling. Så ock förnuftet. Härtill kommer att i förnuftet

såsom inom sig samstämmigt icke ligger någon grund till re-

aktion, hvilket deremot alltid är förhållandet med det sin-

liga och visar sig deri, att hvilken sinlig bestämningsgrund

som helst måste inskränkas för att icke leda till öfverdrift

och blifva en grund till omstörtning i stället för ordning.

Slutligen är härvid att märka att menniskan, när hon är mo-

raliskt fri och väljer sinligheten eller uraktlåter att besluta

sig till förnuftet, går nedåt till en lägre grad af frihet, men

niir hon väljer förnuftet, stiger till den högsta graden af fri-

het eller vinner den sanna friheten. Häraf följer att menni-

skan, sedan hon en gång blifvit moraliskt fri, aldrig kan

finna full tillfredsställelse i det sinliga, ehuru hon visserligen

kan underlåta att använda sin viljas energi för att stå emot

frestelsen till det sinligt godas föredragande framför det för-

nuftigt goda.

Att menniskans vilja är fri visar sig enligt Boström i

hennes eget medvetande om sitt förhållande till sina bestäm-
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ningar och sin magt öfver dessa. I framställningen af läran

om den menskliga viljans frihet har Boström fäst uppmärk-

samhet vid frihetens relativitet. Denna visar sig först deri,

att friheten aldrig kan vara en förmåga att rentaf gifva sig

eller frambringa bestämningar, utan endast att efter val upp-

taga eller förkasta en möjlig solliciterande bestämningsgrund.

Vidare visar sig frihetens relativitet deri, att hon förutsätter

ett organiseradt innehåll hos menniskan och har sitt område

inskränkt till det, som inom menniskans fenomenverld nått

den grad af aktualitet, att det är bestämbart genom menni-

skans fria vilja, hvaraf följer att friheten icke är laglöshet

och icke kommer i strid med fenomverldens eller naturens la-

gar. Slutligen märkes frihetens relativitet deraf, att hon så-

som förmåga af val icke utgör menniskans fullkomlighet, utan

blott är ett vilkor för denna. Deri, att friheten är ett vil-

kor för det förnuftigas aktualitet hos menniskan, har hon sin

förklaringsgrund, och äfven de lägre formerna af frihet* t. ex.

den formela friheten, skulle vara oförklarliga, om man icke

kunde antaga dem vara gifna såsom lägre utvecklingsstadier,

genom hvilka menniskan fortgår till den ståndpunkt, på hvil-

ken de olika arterna af innehåll för henne framträda såsom

möjliga bestämningsgrunder och sålunda äfven möjligheten af

befrielse från det sinligas öfvermagt är gifven. I likhet med

Kant har äfven Boström anfört gifna förhållanden, som icke

utan frihetens antagande kunna förklaras. De huvudsakli-

gaste bland dessa äro följande. Först anmärkes att man i

språket skiljer mellan att bestämmas af något och att be-

stämma sig för något. För det andra framhålles att menni-

skan stundom visar sig obesluten och vacklande, hvilket icke

skulle ega rum, om hon icke vore fri. Såsom det tredje fak-

tum anföres, att menniskan öfverlägger och har medvetande

derom, att hon kan välja den ena eller andra bestämnings-

grunden, samt att hon känner ånger, om hon valt den orätta.

Det fjorde faktum, som åberopas, är att menniskan skiljer

mellan hvad hon bör göra och hvad hon gerna vill göra, och

Sahlin: Kants m. m. 7
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har medvetande derom, att hon kan göra livad hon bör. Tån-

kon. att hon h.»r göra något annat än livad sinligheten bju-

der, skulle icke vara möjlig, om hon icke vore fri och knnde

göra del förnuftiga. Slutligen anföres äfven det förhållandet,

att nian i det allmänna lifvet visar sig antaga menniskan vara

fri. t. ox. när man straffar den brottslige, hvilket vore orimligt,

om man icke ansåge honom vara fri. Med afseende på dessa

gifna förhållanden har Boström anfört hvad som från determi-

nismens sida kan uppställas såsom försök till deras förklaring

utan frihetens antagande och visat de försökta förklaringarnes

otillräcklighet. Hufvudsaken är dock enligt Boström att visa

felaktigheten i de verldsåsigter, på hvilka förnekelsen af viljans

frihet stöder sig, och att genom en högre åsigt visa hennes an-

taglighet.

Såvida, som viljans frihet icke är laglöshet, måste det

finnas lag, som kan bestämma en fri vilja. Denna lag är enligt

Boström den praktiska lagen, som skiljer sig från den teoretiska.

Lag finnes endast för verksamma och således endast för änd-

liga och föränderliga väsenden. Ett sådant väsendes lag är

dess konstanta och oföränderliga bestämdhet tänkt såsom re-

glerande och bestämmande det hos väsendet vexlande och till-

fälliga och dermed bestämmande väsendet i det hela. Teoretisk

är den lag, hvilkens empiriska verkställighet är fysiskt nödvändig

eller måste ske, d. v. s. är oskiljaktigt förenad med lagen. Han

kallas äfven fysisk eller nödvändighetslag. Praktisk är den lag,

hvilkens empiriska verkställighet är moraliskt nödvändig eller

bör ske, d. v. s. är blott genom den fria viljan förenad med

lagen och således kan faktiskt uteblifva. Han kallas äfven

moralisk lag eller frihetslag. Den praktiska lagens moraliska

nödvändighet ligger tydligen deri, att menniskan icke kan fri-

göra sig från hans fordringar.

Att sedelagen är en praktisk lag följer af det, som förut

blifvit framstäldt angående viljans frihet såsom vilkor för för-

nuftets förverkligande hos menniskan. Men sedelagen är dock

icke den enda praktiska lag, af hvilken menniskan är bestämd.
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Vi hafva i det föregående sett, att Gud såsom religionen tankes

såsom menniskans absolut högsta lag, och såvida, som menniskans

vilja är fri, måste då äfven denna lag vara praktisk. Såsom

bestämdt af denna lag är menniskans förnuftiga lif föremål för

religionsläran. Men äfven af de menskliga samhällenas lagar

är menniskan praktisk bestämd. Af dessa äro några privata

eller etiska, och deras lagar äro af samma slag, som menniskans

egen sedelag. Andra åter äro juridiska. De förra tillhöra de

privata samhällena, de senare de publika eller offentliga sam-

hällena, af hvilka staten är det lägsta. Den af sedelagen be-

stämda verksamheten är omedelbart riktad på de sinliga kraf-

terna och tingen såsom det material, som denna verksamhet har

att bearbeta och förändra, och hvilket hon bör ombilda till organ

för förnuftet. Den verksamhet åter, som bestämmes af den ju-

ridiska lagen eller rättslagan, har till material de yttre person-

liga förhållanden, i hvilka aktuela personer stå till hvarandra,

och åsyftar att gifva en viss ledning eller en viss form nemli-

gen rättens egen åt personernas lif och verksamhet i dessa för-

hållanden. Den af religionen bestämda verksamheten har ome-

delbart menniskans inre personliga bestämdhet till material och

åsyftar att göra menniskan till en medlem i Guds rike. Dessa

trenne lagar och de ändamål, till hvilka de leda, nemligen re-

ligionen, sedligheten och rätten stå i ett organiskt förhållande

till hvarandra. De förutsätta hvarandra. och ingå såsom momen-

ter i hvarandra. Så kan t. ex. sedelagen icke undgå att såsom

pligter fordra handlingar, som hafva afseende på religionen och

rätten, och som kunna betecknas såsom religiositetspligter och

socialitetspligter. Sedligheten kan icke heller från sig ute-

sluta religionen och rätten utan hon måste t. ex. fattad såsom

det högsta goda vara ett menniskans lif i Gud. Häraf synes,

att ehuru sedligheten har sitt eget område, sedeläran likväl för

att fullständigt redogöra för detta måste taga i betraktande allt,

som hör till menniskans praktiska lif.

Efter de förberedande framställningar, som vi nu gifvit,

vända vi oss till sjelfva grundtankarna i Boströms sedelära.
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Dessa framträda i sjelfva verket såsom gifna följder af de be-

stämningar hos Gud, menniskan och verlden, som i det före-

g&ende blifvit angifna. Då sedligheten såsom bestämning hos

de privata samhällena icke till sitt begrepp och sina grund-

bestämningar skiljer sig från sedligheten hos menniskan, fästa

vi oss blott vid sedligheten hos menniskan såsom den enkla-

ste formen af sedligheten.

Sedligheten är enligt Boström sinlig förnuftighet. Då

menniskan är ett sinligt förnuftigt väsende och sedligheten

är den rätta formen för hennes lif såsom menskligt, måste

sedligheten vara sinlig förnuftighet i den meningen, att de

båda olika sidorna hos menniskan, sinlighet och förnuft, stå i

rätt förhållande till hvarandra. Det rätta förhållandet dem

emellan består, enligt hvad vi förut sett, deri, att sinligheten

är bestämd af förnuftet eller genomträngd af förnuftet, och

sålunda icke lägger hinder i vägen för menniskans aktuela

förnuftighet efter det mått, som är gifvet genom hennes idé,

utan ingår såsom en för henne väsentlig sida i hennes har-

moniska, organiska och personliga lif. Men då menniskan

i sitt timliga lif har formen af verksamhet, måste äfven sed-

ligheten, så vidt hon hör till detta lif, vara ett verksamt lif.

Ur denna synpunkt betraktad är sedligheten den verksamhet,

i och genom hvilken den sinliga förnuftigheten i och för den

timligt lefvande menniskan är till. Tager man vidare i be-

traktande, att hvarje abstrakt bestämning är ett från en viss

sida sedt konkret väsende, så är sedligheten det ändliga vä-

sendet sjelft eller, då vi fästa oss blott vid menniskan, men-

niskan sjelf, såvida i och genom hennes verksamhet hennes

sinliga förnuftighet såsom sinlighetens bestämdhet af förnuf-

tet är till. Att denna verksamhet är en ändamålsenlig, med-

veten och fri samt förnuftig verksamhet, som omedelbart är

riktad på sinligheten, hafva vi redan gifvet genom vår före-

gående framställning. Likaså är det redan i det föregående

visadt, huru Boström tänkte det ändliga väsendets idé i Glad

såsom bestämmande detta väsendes olika lifsformer både den



Kants, Schleiermachers och Boströms etiska grundtankar. 101

högsta och de lägre. I enlighet härmed har sedeläran, såvidt

hon handlar om menniskan, till sitt föremål menniskans fria

vilja och verksamhet såsom i och för henne utvecklande hen-

nes förnuftiga innehåll genom sinlighetens ombildning till sam-

stämmighet med hennes förnuft, till organ eller medel för det-

samma och till ett i menniskans personliga lif upptaget mo-

ment eller till ett godt, som ingår i hennes högsta goda. Häraf

följer att sinlighetens ombildning är blott medel och icke i

och för sig kan sättas såsom ändamål. Ändamålet är menni-

skans förnuftiga eller personliga lif i den form eller grad,

som på hvarje ståndpunkt inom utvecklingen är möjlig. I

hvarje sådan form har menniskan förnuftigt eller personligt

lif aktuelt genom sin vilja, och då hvarje moment af detta

lif är ett i och för sig godt, har ock hvarje form eller grad

af det personliga lifvet ett absolut värde. Såsom sedlig har

menniskan sålunda ett inre viljelif, och är i hvarje moment

af detta sitt lif aktuel såsom sjelfändamål, och i följd cleraf

kan hon aldrig blott betraktas såsom medel. Hon tillhör ock

ett moraliskt rike, hvars högste lagstiftare är Glud, och inom

hvilket hon sjelf är lagstiftande, såvida hon genom sin egen

idé har en absolut giltig lag och genom sin fria vilja stiftar

denna lag för sitt timliga lif. Hennes lag är ock på grund

af hennes idés samstämmighet med Gud och med hans öfriga

idéer samstämmig med alla andra förnuftiga väsendes lagar,

såvida de kunna sägas hafva sådana. I det moraliska riket

förverkligas det goda såsom ett gemensamt godt för alla.

Både lagen och det goda äro konkreta och individuelt be-

stämda; ty båda äro sjelfva det konkreta och individuela för-

nuftiga väsendet eller personen, hos hvilken allt, ehuru det

af menniskan endast genom abstraktion kan bringas till klar-

het och tydlighet för hennes medvetande, likväl i sig sjelft

är konkret och individuelt. Den konkreta och individuela be-

stämdheten strider icke mot sjelfständigheten, utan är oskilj-

aktig från denna, emedan allt abstrakt och generelt blott är

en sida hos det konkreta och individuela och således icke för
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sig tagel kan vara sj el (ständigt, livilkct endast det individuelt

bestämda, ful K konkreta väsendet kan vara. Renheten i det

sedliga lifvet upphäfves icke af detta lifs individuela bestämd-

liel och konkreta innehåll, alldenstund hvarje form af aktuelt

personligt lif eller af inre förnuftigt viljelif har ett absolut

värde. Från en annan sida kan detta så uttryckas, att vil-

jans funktion icke uppskattas och värderas efter utförandet,

ulan efter viljans princip eller bestämningsgrund och sålunda

efter afsigten. Afsigtons renhet består åter deri, att viljan

såsom ändamål eller för dess egen skuld vill endast det i och

fin* sig goda och vill det lägre eller relativt goda endast med

afseende på dess förhållande till det i och för sig goda. En

vilja, hvilkens afsigt i denna mening är god, är i hvarje mo-

ment på hvarje utvecklingsgrad ren, och hon är då äfven en

i och för sig god vilja.

För kännedomen om det sätt, på hvilket Boström fattat

och angifvit sedlighetens bestämningar, och för hvilket vi i

största korthet gå att redogöra, finnas inga andra källor än

anteckningar efter hans föreläsningar. Af sådana på olika

tider gjorda anteckningar, som för oss varit tillgängliga, visar

det sig, att Boström i sina tidigaste etiska föreläsningar vis-

serligen angifvit hufvudsynpunkterna, från hvilka sedligheten

kunde betraktas, men icke utfört framställningen från dem

alla, att han under de närmast följande föreläsningskurserna

framstält sin sedelära från alla de angifna synpunkterna, och

att han sedermera åtminstone någon gång lemnat bort utfö-

randet af vissa sidor. En fullständigt utförd speciel etik har

Boström icke i sina föreläsningar lemnat. Den konseqvens i

utförandet af hans etiska åsigt, om hvilken vi förut talat, finna

vi i fasthållandet af sjelfva grundtanken vid uppfattningen af

sedlighetens bestämningar från alla de olika synpunkter, från

hvilka de betraktas, äfvensom i sedlighetens bestämmande från

alla de synpunkter, som äro möjliga i följd af sedlighetens

begrepp och hennes tillvaro hos menniskan under formen af

ett verksamt lif.
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Vid angifvandet af de synpunkter, från hvilka sedlighe-

ten borde närmare bestämmas, har Boström först upptagit

Schleiermachers etiska formalbegrepp och jemte dessa och så-

som grunder för dem angifvit dennes etiska idéer utan att

särskildt utföra etiken från de genom de sistnämnda angifna

synpunkterna. Sedermera har Boström till grund för sedlig-

hetens bestämmande lagt särskildt livar och en af de etiska

idéerna och hvarje etiskt formalbegrepp. Då hvarje etiskt

formalbegrepp har sin grund i en af de etiska idéerna, grun-

dar sig ock sedlighetens bestämmande från hvarje etiskt for-

malbegrepps synpunkt på den bestämning, som hon fått från

den motsvarande etiska idéens synpunkt. Sedlighetens bestäm-

ning från de etiska idéernas synpunkt gifves genom uppvi-

sandet af förnuftets attributer såsom tillkommande sedligheten

med en egendomlig bestämdhet för hvarje etisk idé. I likhet

med det absoluta förnuftet betraktas äfven det i sedligheten

framträdande ändliga förnuftet ur logisk synpunkt inom sig

sjelft och ur metafysisk synpunkt eller såsom grund inom en

verksamhetssfer. De etiska idéerna äro den sedliga karakte-

ren, sedelagen och det högsta goda. De mot dessa idéer sva-

rande etiska formalbegreppen äro dygden, pligten och. opus

morale. De trenne etiska idéerna äro menniskans eget förnuft

betraktadt såsom grund, lag och ändamål för hennes sedliga

verksamhet. Af de etiska formalbegreppen är dygden, viljans

konstanta riktning pä sedligherens idé (fons actionis). Plig-

ten är det af sedelagen fordrade, handlingssättet (actio). Opus

morale är det goda i formel bemärkelse, som utgör den sed-

liga handlingens omedelbara från henne sjelf oskiljaktiga ver-

kan eller det, som i och genom henne omedelbart eller obe-

roende af utförandet i det yttre, hvilket kan uteblifva, blifver

verkligt, och således, då handlingen företages, icke kan ute-

blifva. Häraf synes, att såväl hvar och en af de etiska idé-

erna, som hvart och ett af de etiska formalbegreppen icke är

något genom ett särskildt innehåll från de öfriga skildt. utan

blott en sida af hela sedligheten.
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För att i ett fall gifva en antydning- om do attributer,

som af Boström uppvisas såsom tillkommande sedligheten, skola

\i angifva den sedliga karaktärens så väl logiska som meta-

fysiska attributer. Den sedliga karakteren är den sedliga men-

oiskan, såvida hon sjelf är grnnd till sin viljas bestämningar.

För ati vara sedlig karakter måste menniskan hafva valt för-

nuftet till sin viljas maxim eller högsta bestämningsgrund,

och endast såvida, som hon fasthäller förnuftet såsom den hög-

sta bestämningsgrunden, är hon fortfarande sedlig karakter.

Den sedliga karakteren såsom sådan har sålunda förnuftet gif-

vet såsom bestämningsgrund, men han har att välja med för-

nuftet öfverensstämmande bestämningsgrunder och derigenom

allt mer och mer utbilda sig såsom sedlig karakter. Derige-

nom, att han har förnuftet till bestämningsgrund, har han ock

förnuftets attributer till sina, och genom dessa, sådana de hos

honom framträda, betecknas såväl hans beskaffenhet inom sig,

som ock beskaffenheten af den kraft, genom hvilken han inom

sin verksamhetssfer framträder såsom grund till en viss form

af lif. De logiska attributerna äro förmäla, ontologiska och

noologiska. De förmäla äro sjelfständighet och samstämmig-

het. I sjelfständigheten ligger ett negativt moment, oberoen-

det af det sinliga och ett positivt moment, den permanenta

och fulla bestämdheten af förnuftet, genom hvilken sedligheten

är ett lif ur sig sjelf, enligt sig sjelf och till sig sjelf. Ehuru

den sedliga karakteren såsom ändlig icke är absolut sjelfstän-

dig och då icke heller kan sägas vara fullkomlig, kan man

dock i viss mening säga det positiva momentet i sjelfständig-

heten vara fullkomlighet. Samstämmigheten, hvilken ock blott

är relativ, finnes alltid inom det område, der hon för den

sedliga karakteren är möjlig. I samstämmigheten ligger icke

blott att den sedliga karakteren är en enhet i mångfald, utan

äfven att han är individuelt bestämd. Från ontologisk syn-

punkt eller betraktad såsom en magt eller ett inom sig orga-

niskt helt har den sedliga karakteren attributerna fasthet och

styrka. Fastheten visar sig deri, att den sedliga karakteren



Kants, Schleiermachers och Boströms etiska grundtankar. 105

sliter sig lös från det sinliga och bestämmer sig till det för-

nuftigt goda. Styrkan är den sedliga karakterens magt att åstad-

komma harmoni och att, der sådant erfordras, uppoffra det sin-

liga. Från noologisk synpunkt betraktad har den sedliga karak-

teren attributerna klarhet, såvida han är ett aktuelt sjelfinedve-

tande, och precision, såvida han i mångfalden af sitt innehåll

bestämmer sig rätt, samt rättskaffenhet, hvilken betecknar klar-

heten med särskildt afseende på dennas förnuftighet. De meta-

fysiska attributer, som tilläggas den sedliga karakteren, äro vis-

het, godhet och rättvisa. Genom visheten väljer han de rätta

inedlen för det förnuftigt goda såsom ändamål. Genom sin god-

het åstadkommer han det goda i det yttre, såsom ett godt icke

blott för honom, utan för alla, hvarigenoin godheten å ena sidan

närmar sig till betydelsen af kärleksfullhet och å den andra till

välgörenhet.

Den sedliga karakteren, hvilkens attributer nu äro angifna,

är individuel. Såsom sådan kan han icke ega full klarhet eller

vara bestämd endast efter begrepp. Men då förnuftet hos men-

niskan är till äfven under känslans form, så finnes det ock en

moralisk känsla, som tjenar till ledning för den sedliga karak-

teren vid valet af bestämningsgrunder för viljan. Efter sina

bestämningsgrunder kan sålunda den sedliga karakteren styra

och ordna menniskans viljelif i det hela till en individuelt be-

stämd form. Åt sedelagen och det högsta goda gifvas motsva-

rande attributer, och derigenom blifver det sedliga lifvet från

grundens, lagens och ändamålets synpunkt eller såsom enhet,

princip och subjekt för sina bestämningar fattadt såsom ett per-

sonligt lif.

Dygden har sin grund i den sedliga karakteren och är så-

lunda viljans af den sedliga karakteren gifna riktning på sed-

lighetens idé. Såsom sådan är dygden icke färdighet till utfö-

rande. Men å andra sidan är dygden icke blott bestämdhet

eller passivitet, utan hon är en kraft till det goda och en källa,

ur hvilken rätta handlingar flyta. Hon har nemligen sin grund

närvarande i sig och är sålunda likartad med denna eller är den
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fria och harmoniska, fasta och konstanta samt klara och i sig

riktiga riktningen på sedlighetens idd. Häraf följer att nian

kan fatta dygden under olika attributer och derigenom skilja

mellan olika dygder; Sålunda fattade dygder utesluta hvarandra

dock icke, utan de äro olika sidor af en och samma odelade

dygd. En indelning af dygden i många dygder, som utesluta

hvarandra, kan icke vinnas, utan att man förändrar dygdens be-

grepp och fattar henne såsom färdighet.

Likasom den sedliga karakteren ar äfven sedelagen konkret

och individuel. Genom sedelagen måste hvarje handling eller

hvarje yttring af den fria viljan vara fullt bestämd. Möjlighe-

ten häraf beror derpå, att förnuftet såväl inom som utom men-

niskan i hvarje handlings ögonblick är till en viss grad aktua-

liserad!, hvarigenom äfven det, som ined afseende på det redan

förverkligade fordras för att i närmast högre grad förverkliga

förnuftet hos den handlande, kan vara bestämdt och måste vara

det. Den handling eller det handlingssätt, som för förnuftets

förverkligande fordras af lagen, är pligten. På ett fullt bestämdt

sätt fattas denna i menniskans samvete såsom känslan af en

viss handlings harmoni eller disharmoni med förnuftet, sådant

som detta i handlingens ögonblick är aktuelt. Närmast är clet

den handlandes eget förnuft, som yttrar sig i samvetet, såsom

den konkreta och lefvancle lagen. Men då menniskans lag och

förnuft hafva sin grund i Gud, är det ock Guds röst i menniskans

inre. Samvetet kan såsom en förnuftig känsla icke vara någon

irring underkastadt, och menniskan har sålunda i sitt samvete

en ofelbart säker ledare för sitt handlingssätt. Att detta oaktadt

lagens uppfattning i begreppsmässigt fattade klara, men abstrakta

formler kan vara behöfligt beror dels på möjligheten af känslor-

nas förblandning dels på behofvet för menniskan af den högre

klarheten och reflexionen för motivets förstärkning och för den

sammanhängande uppfattningen af sedligheten.

Pligten kan icke indelas i en mångfald af hvarandra ute-

slutande eller motsatta pligter. Deremot kunna flere pligter

föras tillsamman genom klassifikation och såsom en klass af plig-
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ter stående under en Lagformel skiljas från en annan klass.

Detta förfarande tjenar dock endast till förvärfvande af en öfver-

sigt öfver en stor mångfald af pligter. Med afseende på de

olika momenter, som ingå i menniskans sedelag, nemligen Guds

idé, samhällets idé och individets idé kunna pligterna delas i

individualitetspligter, samhällspligter och religionspligter. Men-

niskan fattas då såsom förpliktad af sedelagen att förverkliga i

sin verld allt förnuft således både religionen, rätten och sedlig-

heten.

Det högsta goda eller sedlighetens ändamål är tydligen

menniskans eget förnuft tänkt såsom verkligt eller såsom ett

organiskt helt af förverkligade ändamål. Från sin personliga

sida sedt är det menniskan sjelf såsom det subjekt, i och hos

hvilket hennes goda har sin verklighet. Den mångfald af opera

moralia, som har sin grund i det högsta goda och omedelbart

framgår i och med det pligtenliga handlingssättet, kan likasom

mångfalden af pligterna indelas med afseende på de idéer, som

ingå i menniskans högsta goda likaväl som i hennes sedelag.

Man kan derföre såsom sådana opera uppställa menniskans egen

fysiska persons förändring till förnuftighet, det menskliga sam-

hällets realisation och det absoluta förnuftets realisation.

Genom det nu framstälda är det antydt, att Boström vid

redogörelsen för sedligheten ur olika synpunkter icke på någon

punkt eller i något afseende infört någon bestämning, som upp-

häfver samstämmigheten inom det sedliga lifvet eller beröfvar

detsamma dess sjelfständighet. Mångfalden af dygder, pligter

och opera moralia är icke af sådan art, att hon upphäfver dygden,

pligten och opus morale såsom enheter. Icke heller stå de

sinsemellan i något motsatsförhållande, utan äro oskiljaktigt för-

enade med hvarandra. Dygden kan icke skiljas från pligten,

pligten icke från opus morale o. s. v. Samma förhållande eger

ock rum mellan de etiska idéerna, samt mellan de etiska idéerna

å ena sidan och de etiska formalbegreppen å den andra. Här-

igenom bildar sedligheten ett inom sig slutet helt, hvilket väl
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icke är dt 1

! absolut fullkomliga väsendet, icke heller det högsta

andliga, men likväl är ett förnuftigt väsende.

Sedlighetens motsats osedligheten är tydligen det moraliskt

onda. Dettas möjlighet beror på menniskans ändlighet och är

i del hela gifven med frihetens möjlighet. Dess verklighet har

sin grund i den fria viljan, som antingen underlåter att välja

del förnuftiga eller positivt föredrager det sinligt goda framför

det förnuftiga eller till och med söker göra sig fri från sitt för-

nuft såsom ett hinder för det sinligt godas vinnande. Såsom

motsats mot dygden är det onda last, mot pligten synd och mot

opus morale opus immorale. En gång förverkligadt är det mo-

raliskt onda en magt i det menskliga lifvet och utgör inom detta

ett hinder, som för sedlighetens förverkligande behöfver undan-

rödjas. Möjligheten deraf är gifven, emedan det är en pligt,

hvilket utan dess möjlighet vore orimligt. Det moraliskt onda

kan ock icke vara evigt. Det hör icke till menniskans eviga

väsende, hvilket såsom allt evigt är förnuftigt. Genom omvän-

delsen kan menniskan göra sig fri från det moraliskt ondas öf-

vermagt. Hvad denna likasom hvarje förnuftig bestämning hos

menniskan och hvarje hennes förnuftiga handlande förutsätter,

kan inses af hvad vi förut framstält om menniskans fria vilja

såsom egande sin grund i hennes förnuft, om hennes förnuft

såsom till sitt sanna väsende varande en idé hos Gud och om

Gud såsom det oändliga förnuftet eller det absolut personliga

väsendet.

På uppfattningen af det absoluta väsendet såsom person

och såsom ett absolut förnuftigt system af idéer, på hänföran-

det af hvarje ändligt förnuftigt väsende till en idé i Gud såsom

dess sanna väsende, på särskiljandet af det Guds rike, i hvilket

de ändliga väsendenas högsta lifsformer äro uppnådda, från Guds

egen verld samt på fasthållandet af hvarje ändligt väsendes verld

såsom fenomen af Guds verld i och för det ändliga väsendets

medvetande har Boström grundat sin sedelära, så vidt denna

har sin grund i väsendenas begrepp och allmänna förhållande

till hvarandra. Så vidt åter, som sedeläran har sin förutsätt-
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ning i menniskans egendomliga bestämningar, är det den mensk-

liga viljans frihet i egenskap af vilkor för förnuftets aktualitet

såsom praktisk bestämniugsgrund, som utgör sedelärans nödvändiga

förutsättning. På grund af dessa i hans allmänna verldsåsigt

och i hans lära om menniskan grundade förutsättningar har han

kunnat tillerkänna den sedliga menniskan ett innehåll, som är

hennes eget och såsom sådant sinligt förnuftigt, men likväl är

hennes högsta eller fullkomliga goda och har sin grund i det

absoluta förnuftet, samt fatta det i en form, som tillhör ett änd-

ligt väsende, men likväl är form för ett aktuelt förnuftigt eller

personligt lif. Derigenom har han kunnat uppvisa samstämmig-

heten mellan de båda sidor hos sedligheten, af hvilka Kant fram-

höll den ena och Schleiermacher den andra, samt fatta den

sedliga menniskan såsom ett till innehåll och form ändligt för-

nuftigt väsende eller såsom en, om ock relativ, likväl aktuel

person.
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af

2ST- Smid/bergr-

Då Upsala universitet i dessa dagar firar minnet af sin fyra-

hundraåriga tillvaro, torde med skäl någon särskild uppmärk-

samhet böra egnas åt universitetets stiftare. Hvem tillhör då

äran af denna stiftelse? Den tillhör obestridligt i främsta rum-

met, om icke uteslutande, ärkebiskop Jakob Ulfsson, således en

man, livars förtjenster om Sveriges kultur, kyrka och stat länge

blifvit glömda eller nedsatta. Samma oblida öde har nämligen

hvilat öfver lians minne, som öfver sa många andra utmärkte

mäns, hvilka under våldsamma brytningsperioder skött sitt dags-

arbete med full trohet mot bestående samhällsordning- och der-

[genom ansett sig bäst gagna sitt land. Den efterverld, som

endast njutit lyckan af en ny och bättre ordning, men åldrig-

delat hennes födslovånda, har ofta länge haft svart att begripa

de öfvervunna motståndskrafternas befogenhet och ännu svårare

att rätt uppskatta deras värde. Derföre har det ock i vart land

galt långsamt med historisk rättvisa för dem, som under Kal-

marunionens olyckliga tidehvarf ej obetingadt velat följa Engel-

brekt, Sturarne och slutligen Gustaf Wasa eller andra folkets

älsklingar. Nu fållos dock ovilldig dom öfver dem alla, utan att

den sekelgamla nationella hänförelsen deraf lider, och enhvar

skänker fritt sin gärd al' erkänsla lika väl at den tbrdna k<»n-

A . N. Sundberg: Jakob Ulfsaon. 1
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servatismens förkämpar som åt deras besegrare, utan att miss-

tänkas for mindre fosterländska tänkesätt. Så är ock Jakob

Ulfssons fläckfria namn äter kommet till don heder, som det

lx»s samtiden åtnjöt och i framtiden aldrig kan förlora. Att

erinra om. hvilken tacksamhetsskuld som iir fäst vid det nam-

net, skall blifva hufvudsakliga ändamålet med nedan stående

minnesteckning.

Om Jakob Ulfssons härkomst och uppfostran är mycket

litot med visshet kändt. Af den omständigheten, att i hans

ärkebiskopliga sigill synes foten af en roffogel — sannolikt en

örn har man velat drag-a den slutsatsen, att han tillhört

en slägt Örnefot. För denna slägt åter har en stamtafla blifvit

uppgjord, som går tillbaka ända till en gammal Norsk konun-

gaätt ("Grylle-roten"), hvilken förgrenar sig i flera familjer och

bland dem i en talrik och mäktig familj Otteson. Från den

skall ärkebiskop Jakob hafva härstammat samt derigenom blif-

vit skyIdenian med slägterna Wasa, Brahe, Trolle o. s. v.
1

)

Klokast är att lemna hela denna vågade uppgörelse alldeles

åsido. Den har sin egentliga grund i försöket att finna ett

sammanhang emellan nyss nämnda sinnebild och en likartad,

som förekommer i ett adligt sköldemärke, samt dessutom i det

temligen onödiga bemödandet att genom höga slägtförbindelser

förklara det stora inflytande ärkebiskopen i rikets råd utöfvade

på sin tids stormän, liksom skulle hans embete och personliga

öfverlägsenhet ej dertill hafva varit mäktiga nog. Med saken

må emellertid förhålla sig huru det vill, så är intet mer histo-

riskt styrkt, än att Jakob Ulfssons fädernegård var Hacksta i

socknen med samma namn inom Trögds härad af Upsala län,

att hans födelse inträffat emellan åren 1421— 1435 2

), och att

*) Se Biograf. Lexikon öfver namnkunnige Svenske män d. 23 s. 328.

2
) Är den gamla uppgiften riktig, att han vd sin död varit "mer

än hundra år'
1 gammal, skulle han hafva varit född redan före 1121, ty

dödsaret är 1521.
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han blifvit bildad i en god skola, eftersom han redan i unga år

var anstäld både såsom kanik i Upsala och archicliaconus i

Wexiö samt derjemte vid utländskt universitet
1

) erhållit värdig-

heten af artiura magister. Flera af dessa förhållanden synas

visserligen angifva, att föräldrarne varit i välstånd, men något

vittnesbörd om förnäm börd aIlägga de icke. Också var det

utan tvifvel hvarken en sådan eller gynnares rekommendationer

hemifrån, utan Lärdom och duglighet, som i Rom ådrog den

unge Svenske kaniken kardinalernas och påfven Paul den andres

uppmärksamhet. Emot vanlig ordning valdes han nämligen der

år 1469 af dessa kardinaler till ärkebiskop i Upsala, och deras

val blef äfven stadfäst af påfven, som, biträdd af Italienska

ärkebiskopar, d. 14 April 1470 ''in ecclesia hospitali S. Bri-

gitte" invigde den valde i sitt nya embete. Enligt Reuterdahls

beräkning kunde han då vara föga mer än 30 år gammal.

I Sverige väckte underrättelsen om livad sålunda skett stort

missnöje, ty icke utan skäl ansågs Jakob Ulfssons val vara

olagligt. Men föga bättre var det kanske bestäldt med ett an-

nat, som der blifvit hållet. Efter den myndige och orolige är-

kebiskopen Jöns Bengtssons död i slutet af år 1467 hade näm-

ligen konung Carl Knutsson, som var angelägen att få en fred-

ligare man till hans efterträdare, funnit lämpligt att sjelf utse

denne efterträdare. Allt skeu af godtycklighet borde dock här-

vid undvikas. Han underhandlade derföre på ett herremöte i

Örebro, der äfven ombud från Upsala voro tillstädes, om det

blifvande ärkebiskopsvalet, och tämligen uppenbart är, att den

snart inträffade utgången var en följd af hans öfvertalning

eller tvång. Upsala-kapitlets val föll på en dekan i Linköping-

vid namn Thord Pederssen, om hvilken intet mer är bekant,

än att han varit konung Carls vän och frände. Formel lag-

lighet var således här visserligen iakttagen; men om detsamma

kan sägas i afseende på sjelfva saken, är en annan fråga.

*) Troligtvis Kostock, i hvars matrikel han finnes inskrifven d. 26

Ang. 1457.
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S;i ini. -likt hade man i Rom fått boskod, huru dermed förhöll

sig, och vägrade derföre den nödiga stadfästelsen. T><^t vill följ-

aktligen synas som i förevarande fal] mindre en konflikt varit

a bane emellan en Svensk kyrkomyndighet och påfven än emel-

lan honom och den Svenske konungen, och hvilken af dessa

båda Innlo don högsta afgöranderätten, kunde enligt den full-

mogna medeltidens åskådningssätt ej vara tvifvel underkastad!

För öfrigi måste dock till konungens förmån anmärkas,

att del icke är sa alldeles klart, livad som på don tiden hörde

till ott lagligt Svenskt biskopsval. Väl ansågs ända från midten

af L2:te århundradet, då Svenska kyrkan förklarades för en

sjelfständig kyrkoprovins, det vara en kanonisk rätt, attprester-

skapel sjelf, genom de vid stiftskyrkorna anstälde kanikerna,

ti i 1 1 valde sina biskopar; men i hvilken mån den rätten fick

gälla, berodde tillsvidare mer af omständigheterna än af dess

erkända behörigdiet. I riket fnnnos två andra makter, som, när

fråga var om biskopars tillsättning-, sedan gammalt ej voro

sinnade att uppgifva sina anspråk, nämligen folket och konun-

garne. Hvad de båda fordrade, är tydligast uttryckt i West-

göta-lagen, der det stadgas: "när biskop skall väljas, då skall

konungen tillspörja hela landet (landskapet), hvilken de vilja

hafva. Han skall bondeson vara. Då skall konungen sätta

honom staf i hand och ring* på finger, och sedan skall han i

kyrka ledas och på biskopsstol sättas, och är så fullkomlig-en vald

till biskop och skall vigsel emottaga." Detta stadgande stod i

hufvndsaklig öfverensstämmelse med föreskriften om lagmansval,

öfver hvilket likaledes "alle bönder skulle råda med Gruds mis-

kund". Men om nu ock allmogen, åtminstone i en del af lan-

det, hade en dylik rätt sig* tillförsäkrad och möjligtvis äfven

någon tid verkligen utöfvat densamma, så synes han likväl

snart hafva fogat sig efter den inom kristenheten allmänt ve-

dertagna kanoniska ordningen och således gifvit vika för pre-

sterskapet. Annorlunda var förhållandet med konungarne. Re-

dan påfven Honorius III klagar i bref till Johan Sverkersson,

att denne konung och hans store litet aktade kyrkans bästa,
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utan gjorde otillbörligt inträng- på domkapitlens valrätt; och

enahanda klagan förnyas ständigt under don följande tiden.

Icke ens mötet i Skeninge ar 1248 förmådde att med sina på-

bud om biskopsval stäfja det öfverklagade intrånget. Så be-

skrifves särskildt i mycket skarpa ord, huru under all den bor-

gerliga upplösning och oordning, som rådde mot slutet af ko-

nung Magnus Erikssons och under hela konung Albrechts re-

gering*, biskopar ofta rent af påtvungos kapitlen, och huru

ändteligen af konung Erik XIII detta oskick drefs så långt,

att mot vederböra ndes vilja af honom tillsattes personer, som

icke blott voro för embetet fullkomligt odugliga, utan derjemte

genom ett osedligt lefverne väckte allmän förargelse. Carl

Knutssons tilltag med dekanen Thord var således icke utan

allt stöd i hans företrädares sätt att bruka sin kungliga makt,

fastän det från kyrklig synpunkt måste underkännas. Det

var väl ock mindre den påfliga vägran af Upsala -valets stad-

fästelse, som framkallade Svenskarnes obelåtenhet, än det sum-

mariska förfarandet, att man, i stället för att återförvisa

ärendet till ny behandling, utan vidare omständigheter i Bom
omedelbart försett den Svenska kyrkan med andligt öfverhufvud,

ty en dylik åtgärd stod i strid mot både lag och sedvänja.

Men var missnöjet med det skedda stort, så blef det likväl

icke långvarigt. Ännu d. 27 Maj 1470 trodde sig påfven böra

i ett strängt bref hota med bannlysning många vid namn upp-

räknade andlige och verldslige, som voro motspänstige mot den

man, som blifvit af apostoliska stolen utsedd
1

); och d. 7 näst-

följande Oktober höll icke desto mindre samme man sitt intåg

i Upsala, emottagen, enligt trovärdig beskrifning, med jubel

och i högtidlig procession af både presterskap och menighet.

Hvad var då orsaken till denna hastiga förändring? Krönikan

låter oss ganska tydligt förstå, att man var hjertligt utledsen

vid den närmast förflutna tidens myckna trassel och ej hade

väntat annat än fortsättning deraf, om Thords val blifvit god-

*) "Elccto ab apostolica sede contrarii".
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kändt, men att man deremot vid den nykomne ärkebiskopen

fftste de bästa förhoppningar. Mer än allt annat bidrog- dock

sannolikt Carl Enutssons redan i Maj 1470 inträffade död till

orastämningen. Efter honom blef, såsom bekant är, Sten Sture

den äldre riksföreståndare, och dermed fann Jakob Ulfsson oför-

modadl vid sin hemkomst regeringsmakten lagd icke i en fien-

des, nian i en förtrogen väns bänder. Detta var nu visserligen

i främsta rummet en lycka för honom sjelf, men blef ock till

lycka för fäderneslandet; ty tvä sädana män som han och Sten

Sture kunde väl mer än en gäng välja olika vägar, men ingen

af dom svika sin pligt, och derföre måste äfven deras samtida

arbete, trots alla skiljaktigbeter, i grunden blifva en god sam-

verkan till landets båtnad. Att omgestalta sin tid och afhjelpa

dess svåraste missförhållanden var för dem båda en omöjlighet.

När Jakob Ulfsson tillträdde sitt nya kall, hade biskops-

embetet i Sverige redan under mer än tvä hundrade år varit

icke blott ett kyrkligt embete, utan tillika ett statsembete; ty

biskoparne voro sjelfskrifne ledamöter af rikets råd, inom hvil-

ket första platsen intogs af ärkebiskopen. Denne var alltså

hvad man i våra dagar kallar konseljpresident, och ett under

tronledighet eller konungs frånvaro åt annan person uppdraget

riksföreståndarskap gjorde icke ens häruti någon ändring. Det

behöfde följaktligen hvarken vara hierarkisk maktlystnad eller

andra fula bevekelsegrunder, som gjorde den tidens prelater till

politiska stormän och kastade dem in i strider, hvilka så ofta

blefvo lika skadliga för kyrkan som för staten; det var helt

enkelt deras skyldighet att deltaga i vården af alla rikets an-

irelä genbeter. För ärkebiskop Jakob var utan tvifvel en så

vidsträckt skyldighet föga behaglig. Han var till hela sitt skap-

lynne en mild och fredsälskande man, som gerna hade sett, att

lian odeladt fått egna sig åt kyrkans, vetenskapens och konstens

intressen samt stä utanför alla dessa bedröfliga fejder, hvilka

han, i den ställning som blifvit honom anvisad, hvarken kunde

stilla eller undandraga sig. Men han var derjemte en i sina

grundsatser fast man, kanske, oaktadt mycken undfallenhet,
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ännu fastare än Sten Sture, och framför allt i fråga om medel

långt mer samvetsgrann. Öfvertygad att unionsfördraget borde

hållas i helgd, ville han betrakta hvarje afvikelse derifrån en-

dast såsom en tillfällig och af omständigheterna föranledd nöd-

fallsutväg; då deremot Sten Sture, ehuru ej nog stark att sätta

den Svenska kronan på sitt eget hufvud, ansåg hvarje åtgärd,

som kunde bidraga till unionens upplösning, såsom ett nödvän-

digt vilkor för landets sjelfständighet och välfärd. I en sa olika

grunduppfattning låg redan frän början, kan man säga, ett frö

till söndring emellan dessa tvä, den främste rådsherrn och den

främste utöfvaren af regeringsmakten. Ändå dröjde det i mer

än 20 är innan någon dylik af nämnvärd beskaffenhet inträf-

fade, emedan de voro med hvarann förbundna icke blott genom

en varm ungdomsvänskap, utan äfven genom uppriktig guds-

fruktan och brinnande fosterlandskärlek. Det är emellertid en

ofullständig uppfattning både af förhållandet dem emellan och

af hvarderas egendomligheter, som gjort, att i vår historia en

viss skugga kommit att falla på Jakob Ulfssons namn, under

det att Sten Stures fått stråla med ofördunklad glans. Den

förres vishet såsom statsman har blifvit underkänd, hans red-

lighet mot vännen misstänkt, hans trohet mot sin laglige ko-

nung klandrad och hans böjelse att medla tecknad med hälft

löje; den senare äter har oafbrutet varit föremål för all den

hängifna vördnad, som ett folk vanligen egnar sina ypperste

målsmän. För att skipa rättvisa är det derföre nödigt att först

i minnet återkalla de allmänna dragen af Jakob Ulfssons till-

samman med Sten Sture i både sämja och osämja utöfvade po-

litiska verksamhet, äfven om hans förtjenster pä i fråga va-

rande område möjligen skulle vara mindre än pä kyrkans och

bildningens; ty häraf torde bäst visa sig, att de begge tvilling-

stjernorna lysa med samma klara ljus, om blott åskådarens öga

ej sjelf är förmörkadt af lidelser..

Det första de ledande statsmännen efter Carl Knutssons

död hade att ombesörja, var att gifva riksstyrelsen nödig stadga.

Den aflidne konungen hade väl på dödsbädden närmast al Ston
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Sture anförtrott denna styrelse; men dermed kunde i och för

sig ej myckel värn vunnet, då don döende testatorn icke egt en

dylik testamentsrätt och dessutom lagligheten af hans egen ko-

nungavärdighet alltid varit bestridd af ett mäktigt parti i lan-

det. Tydligt var således, att de gamla striderna emellan detta

parti, unionspartiet, och dess motståndare, det nationella par-

tiet, skulle »dier Carls bortgång med förnyad styrka utbryta.

Unionskonungen Ohristiern af Oldenburg, hvilken en gång blif-

\ i t hyllad och krönt älven såsom konung i Sverige och sedan

aldrig afstått från sina anspråk pä den Svenska tronen, var

naturligtvis vid den nu inträffade ledigheten alra minst hågad

att lata dem falla. Redan förr än Carls lif hunnit slockna,

lågo <>ck hans anhängare med Svenskt och Danskt krigsfolk i

Stockholmsskären, beredda att med våld taga livad man sanno-

likt ej i godo skulle vilja lemna. Sedan dödsfallet inträffat, för-

söktes visserligen till en början de vanliga lindriga medlen d.

v. s. konung Christierir lät d. G Juni 1470 utfärda en förkla-

ring till de Svenska landskapen med vackra löften, att han ville

blifva en mild och god herre, som skulle upprätthålla lagen

och allas rätt, "främja fred och rolighet" o. s. v.; men huru

litet man numera ä ena sidan trodde på dylika, sä ofta gifna

och sa ofta svikna försäkringar, och huru litet man å den an-

dra sidan fru* dem väntade någon framgång, synes bäst deraf,

att, utan afvaktan pä verkningarne, konungens och riksförestån-

darens folk redan före årets slut sammandrabbat i flera blodiga

fäktningar. Under dessa kritiska förhållanden var det dubbelt

nödvändigt, att frågan om regeringsmakten fick en snar lös-

ning. Sä skedde ock, åtminstone tillsvidare, i Maj 1471 på

ett möte i Arboga, der, oaktadt Christierns återupprepade löf-

ten om godt regemente, förlåtelse åt motståndare m, ni., Sten

Sture formligen blcf säsom riksföreståndare eller "höfvidsman"

erkänd. En större myndighet hade otvifvelaktigt med hänsyn

till omständigheternas kraf varit önskvärd; men den som nu

blifvit vunnen var i alla fall tillräckligt stark att krossa ko-

nungens, och slaget pa Brunkeberg tillintetgjorde inom kort (d.
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10 Oktober s. å.), e^er inail§'a fruktlösa underhandlingar, för

alltid dennes utsigter att komma till det eftersträfvade väldet i

Sverige.

Må vara, att Sten Sture hade allmogen och borgerskapet

företrädesvis att tacka för sin dittills vunna framgång, så hade

dock äfven de stormän, som slutit sig till honom och understödt

hans sak, deruti en väsentlig andel. Och bland dem var både

genom sitt embete och sin personliga betydenhet ärkebiskop Ja-

kob den förnämste. Granska säkert hyste han redan nu, efter

hvad de både före och efter slaget skedda förhandlingarne be-

styrka, den vissa öfvertygelsen, att, som det ständigt hette i

tidens talesätt, "den eviga freden och bebindningen * emellan de

tre nordiska rikena var för Sveriges trygghet oundgänglig och

att således den provisoriska anordning, som genom det nya riks-

föreståndarskapet blifvit införd, ej kunde fä lång varaktighet.

Men han stod dock troget på Sten Stures sida, emedan han in-

såg, att Christierns emottagande såsom konung, utan tillförlit-

liga garantier, skulle sätta rikets sjelfständighet på spel. När

det derföre kom till öppen fejd emellan de båda partierna, ville

han heldre blottställa sig sjelf än svika den fana han valt. Så

vägrade han t. ex. konungen genomfart vid Staket, då denne

före Brunkebergs-slaget ville, efter ett ströftåg i Upland, pa

Mälaren återvända till Stockholm, och tvang honom att i stäl-

let taga landvägen. För öfrigt afskydde han krig och väntade

ingen välsignelse af den myckna blodsutgjutelse, som alltför

länge medtagit folkets krafter.

Hela hans förfarande ända frän oroligheternas begynnelse

är derpå ett klart bevis. Han deltog lifligt i bemedlings för-

söken hos konungen, innan ännu någon sammanstötning egt

rum; han utsände öfver allt bref, "lockande allmogen till någon

gudaktighet, på det att Gud ville värdigas unna frid och lisa

af denna blodstörsteln*
1
); han ökriftvexlade dels enskildt med

biskoparne i Strengnäs, Westerås och Wexiö, dels mera officiell

*) Originalbref i riksarkivet af d. 1 Sept. 1471.

A. IV. Sundberg: Jakob Ulfsson.
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med riksrådet i sin helhet, allt i afsigt att om möjligt för-

hindra krigets gräsligheter; han gjorde till och med i elfte stun-

den, t va dagar före det nämnda beryktade slaget, ett sista för-

sök att n tvär ja. och besvor sina vänner, Sten Sture, Nils Sture

m. Q., att ej väga det yttersta, utan sända "en af herrarne, en

fri boren man och en myndig sven" till konung Christiern för

att öfvertyga honom, att deras resning endast vore nödvärn,

men ej hade kränkning af hans rätt eller förspillande af hans

undersatars blod till ändamål. "Käre herrar — skrifver han

till slut i sitt bref — betrakter ännu hvad förderf uppå färde

är, om det kommer till någon blodstörtning, förty det är en del

Sveriges allmoge och infödde gode män uppå båda sidor, och

när svärdet är draget, då är segren i himmelriket. Gifver Gud

eder någon seger, så är dermed detta bedröfliga örlig ej stil-

ladt; går eder illa, hvilket Gud förbjude, så varder allt Sveriges

rike förderfvadt. Derföre, käre herrar, tager eder all ting vis-

liga före" o. s. v.
1
). När till sist äfven detta försök aflupit

fruktlöst, begaf han sig sjelf midt under fältslaget till "Malmen",

der det hölls, för att gifva någon hjelp och lindring i den blods-

utgjutelse han ej kunnat förekomma, och redan dagen derefter

var han åter färdig med ett nytt bref till Sten Sture och rådet

angående hvad som nu borde göras
2
). Väl gläder han sig —

skrifver han — deröfver, "att hans vänner med Guds och s:t

Eriks synnerliga gunst och nåd behållit öfverhanden" ; men elän-

det vore dock stort och framtiden ej betryggad. Han uppmanar

derföre först och främst till skonsamhet mot de lidande, sär-

skildt mot "de arme män från fjerdhundra", som varit konun-

gens sak tillgifna och nu blifvit slagna, att deras nöd ej måtte

ytterligare förökas; dernäst framhåller han nödvändigheten af

nya öfverläggningar, till hvilka han ock förklarar sig när som

helst redobogen att komma. Sannolikt deltog han äfven några

månader senare i det förlikningsanbud, som då från Svenska

*) Brefvet aftryckt i Reuterdahls Sv. Kyrkans historia III. 2. s. 549.

2
) Äfven detta bref aftr. hos Reuterdahl på anf. st. s. 550.
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rådets sida gjordes konungen, ett anbud, hvilket dock, liksom

så många andra i samma syfte, ej ledde till någon påföljd.

Det behöfver knapt sägas, att ärkebiskop Jakob ej stod

ensam i sjn mening om den förhandenvarande riksstyrelsens

ohållbarhet. Rådets flertal och riksföreståndaren sjelf insågo

likaledes hennes svaghet och följaktligen äfven nödvändigheten

af konungamaktens återställande. Hade under dessa förhållanden

Sten Sture kunnat taga Gustaf Wasas djerfva steg, skulle

många och svåra olyckor troligtvis hafva blifvit Sverige bespa-

rade. Nu måste de gamla underhandlingarne återupptagas. De

började ock på nytt redan år 1472 och fortsattes sedan, kan

man säga, i 50 år, utan att styrelsen under hela denna långa

tid vann erforderlig fasthet och riket upphörde att sväfva emel-

lan krig och fred. Likväl voro underhandlarne både sitt upp-

drag fullt vuxna och lifvade af allvarlig önskan att bringa

saken till nöjaktigt slut. Ingen af dem var i det hänseendet

ifrigare än ärkebiskopen. Hvad var då orsaken till det stän-

diga misslyckandet? Orsakerna voro utan tvifvel flera, men den

kraftigaste låg dock i Sten Stures uppenbara obenägenhet för

en varaktig uppgörelse. Väl motsatte han sig icke åtskilliga

aftal, men så snart fråga blef om verkställighet eller något

mer än ett blott tillfälligt stillestånd emellan de tvistande par-

terna, visste han alltjemt att begagna sig af den hos Sven-

skarne inrotade misstänksamheten mot Danmark och derigenom

på hvarjehanda sätt omintetgöra aftalens frukter. Hans politik

gick således i grunden ut på att bibehålla en afvaktande ställ-

ning och förlänga det provisorium, på hvars förmåga att bereda

landet varaktigt gagn han dock kanske lika mycket tviflade

som han tviflade på unionens förenlighet med Sveriges lugna

utveckling; då deremot ärkebiskopen med sina liksinnade trodde

det vara en pligt att så snart som möjligt göra slut på osä-

kerheten genom konungs erkännande. Deruti voro de emellertid

båda ense, att med konung Christiern kunde man ej komma

längre än till det år 1474 i Kalmar afslutna bekanta interims-

fördraget, i hvars uppgörande ärkebiskopen såsom ombud per-
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gonligen deltog och som innehöll föga annat än de vanliga

unionsfraseraa om fred, vänskap och förbund rikena emellan.

Så stodo ännu sa korna vid den nämnde konungens död år

L4B1.

Om ock öfVerenskommelserna under Christierns regering- ej

Ledl till önskadt mal, sä voro de likväl i det afseendet bin-

dande, all efter konungens död gemensamt konungaval för de

tro rikena borde hållas* Christierns son Hans hade af Danmark

redan i vaggan blifvit utkorad till konung, och frågan var så-

ledes nu, om den redan 26-årige prinsen skulle blifva verkligen

hyllad icke blott i sitt egentliga fädernerike, utan äfven i de

två andra. Då här icke är afsigten att skrifva unionens hi-

storia, må det vara nog med den erinran, att hyllningen utan

svårigheter gafs af Danskarne i Maj 1482, af Norrmännen efter

mycket knot och missnöje d. 1 Februari 1483 och slutligen äf-

ven af Svenskarne, fastän med ännu större betänklighet, d. 7

September sistnämnda år. Detta senare skedde genom den så

kallade Kalmar-recess, enligt hvilken "alla tre rikena skulle

blifva tillsamman i fred, kärlek och bebindelse under en herre

och konung till evig tid, och högboren furste konung Hans

fulleligen förveta sig vara herre och konung öfver Sveriges

rike". I detta beslut hade både riksföreståndaren och ärkebi-

skopen deltagit samt försett detsamma med sina underskrifter

och sigill; båda voro de således lika mycket deraf bundna. Väl

förklarade Sten Sture 12 år derefter, att han, som i det längsta

motsatt sig recessen, blifvit af de öfriga rådsherrarne nödgad

att sätta sitt sigill under densamma, och sanningsenligheten af

denna förklaring, afgifven inför Jakob TJlfsson och andra, som

till beslutet medverkat, torde ej heller rimligen böra bestridas;

men en dylik ursäkt kunde i alla fall icke ändra hans åtagna

förpligtelse. Till lycka för honom voro emellertid vid recessen

fästa sådana filkor, som konungen ej kunde uppfylla. Derföre

uteblef såsom vanligt verkställigheten, och allt i riksstyrelsen

stannade under de följande 10 åren utan anmärkningsvärd mot-

sägelse från rådets sida vid den gamla ordningen. Och under-
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ligt var icke att så skedde, då man i alla tre rikena hade de

starkaste anledningar att klaga öfver konungens förvaltning. *)

Först med året 1493 blefvo nnionsplanerna återigen upp-

tagna. Äfven under de närmast föregående åren hade visser-

ligen riksföreståndaren haft att kämpa med ett motparti inom

rådet, men något öppet missnöje hade ej utbrutit. Att det nu

började på ett bestämdare sätt visa sig, kunde nog, såsom våra

historieskrivare uppgifvit, hafva sin grund i det intrång han

gjorde på många herrars verkliga eller förmenta rättigheter

genom indragning af deras slott och län under kronan samt

dessutom genom hans oaflåtliga sträfvan att förmedelst bönder

och köpstadsmän stärka regeringsmakten mot aristokratien; men

ensamt häraf låter dock den inträdda förändringen ej förklara

sig. Till de mindre belåtne vid denna tid hörde ju äfven ärke-

biskop Jakob jemte några andra biskopar, och de hade sanner-

ligen icke sådana skäl för sitt missnöje. Sten Sture var näm-

ligen, liksom hans gemål Ingeborg, kyrkan och hennes män

varmt tillgifven, och ingen af konungarne hade frikostigare än

han försett dem med skyddsbref, gåfvor och förläningar. Så

— för att anföra några bevis — hade han gjort stiftelser till

S:t Eriks altare i Upsala domkyrka, gifvit vackra gåfvor till

Warnhems kloster och jord till Kronobecks kloster i närheten

af Kalmar, återställt till domkyrkan i Strengnäs ett äldre,

henne med orätt undanhållet anslag och försett hennes pastor

med ett personligt lönetillägg, skänkt klostret i Linköping jord

till frälse m. m.; och sjelfva hans medverkan till grundlägg-

ningen af Upsala Universitet hade lika mycket varit ett vittnes-

börd om hans nit för Svenska kyrkan som om hans nit för

vetenskapen. Hvad särskildt ärkebiskopen vidkommer, så var

han, om någon, rundligt ihågkommen. Utom det gamla ärke-

biskopssätet Arno och Almar-Stäke slott, som hans företrädare

innehaft, hade han redan 1471 erhållit i förläning Nordmarks

härad, tio år senare
1

/ 4
:dol af kronans andel i Films silfver-

*) Jemf. Styffe: Bidrag till Skandinav.s historia. IV. s. CCL ff.
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grufva och L483 Ölands härad
1

). Huru mån om kyrkans för-

delar i både materielt och andligt hänseende han än var, kunde

han sa ledis omöjligt beherskas af sädana bevekelsegrunder, som

troligtvis voro de mäktigaste hos åtskilliga hland de verldslige

stormän non. Nej, det var helt enkelt samma fosterlandskärlek, af

hvilken han vid ifrågavarande tid började föras in på den gamla,

aldrig fullt öfyergifna unionsstråten igen, som förde och alltid

hade fört herr Sten bort derifrån. "De omilde Ryssar, kristenhetens

fiender" hotade nämligen Finland med ödeläggelse, och denna "fat-

tiga landsända", som städse låg ärkebiskopen synnerligt om

hjertat, ansa g han ej kunna försvaras utan förlikning med

Da nmark och utan Sten Stures egen kraftfulla arm. Han ön-

skade derföre först och främst lika med rådets flertal, att riks-

föreståndaren sjelf skulle der föra hefälet mot fienden. Men

denne menade annorlunda. Liksom hvarje innehafvare af en

osäker makt, hyste han farhågor, äfven då de måhända voro

öfverflödiga, och misstänkte, att man under hans bortovaro skulle

låta kalmar-recessens beslut blifva verklighet. Han stannade

derföre hemma för att här bevaka sina intressen och förebar än ett

skäl än ett annat för sin uppskjutna afresa till krigsskåde-

platsen. Se der uppslaget till den beryktade brytningen emel-

lan honom och Jakob Ulfsson, en brytning, som i sin begyn-

nelse var af en mycket oskyldig beskaffenhet, men år 1497

slutade dermed, att riksstyrelsen öfvergick från Sture till ko-

nung Hans.

Våren 1404 kommo de gamla öfverläggningarne om uni-

onen på älvar åter i gång, och i Augusti s. å. hade Sveriges

råd i Stockholm för detta ärende ett möte, vid hvilket både

ärkebiskopen och Sten Sture voro tillstädes. Det konungslösa

landets ställning var då ytterst äfventyrlig. Icke blott Rys-

sarne hotade från öster och Danskarne från vester, utan till

och med främmande furstar började äfven fika efter rikets krona.

Dertill kom, att från Rom ingått hotelse med interdict, i fall

l
) Se Spegels Bevis till Kyrkohist. ss. 64—67.
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det förvirrade tillståndet längre fortfore. Under sådana om-

ständigheter var det ej underligt, att man på det nämnda mö-

tet ändtligen beslöt sig för eftergift mot konung Hans. Ingen

af de församlade syntes dock vara hågad att först säga sin

mening. Sten Sture tillfrågade ärkebiskopen, hvad han tänkte

om saken; men denne svarade, att en blifvande konung i riket

ej blefve hans herre och domare, utan de verldslige herrarnes,

hvilka finge '"först vända kindbenet till", och således borde äfven

de först afgifva sin röst. Det var dä herr Sten gaf det be-

kanta och tillika afgörande svaret : "jag hafver med Guds hjelp

intill denna dag fört i min sköld tre sjöblad ärligen och som

en rätt kristen riddare; jag vill på samma sätt föra dem intill

dödsdagen; derföre vill jag blifva mitt insegel trogen, det jag

påtryckte Kalmarrecessen". Dermed var, såsom man kunde vänta,

allt motstånd förfallet. Rådsherrarne dröjde icke heller med att

utfärda ett bref (af d. 12 Aug.), hvari de förklarade, att de

med hänsyn till de trängande omständigheterna "endrägtligen

beslutat fullgöra Kalmar recess i alla dess artiklar, så vidt k.

Hans ville hålla hvad han der utfäst. I detta beslut hade de

lofvat och besvurit hvarandra troget broderskap". Andlige och

verldslige ville obrottsligt medverka till recessens fullbordan.

"Oeh skulle denna bebindning ingalunda vara Herr Sten Sture

emot eller till någon skada, om han ville med de beslutande

sig förena
1

". Skulle han deremot från dem sig skilja "och

nödga och tränga dem från sig, sä vore dem sådant högligen

emot
11

.

1

) Häraf synes alltså, att, oaktadt det ofvan anförda

välvilliga svaret, Sture ej deltagit i sjelfva hufvudbeslutet, äf-

vensom att rådets öfriga ledamöter befarat vanliga undanflykter

från hans sida. Några dagar senare (d. 22 Augusti) förkla-

rade han sig dock genom egenhändigt bref godkänna samma

beslut, till hvilket äfven hörde, att på ett till nästföljande års

midsommar i Kalmar utsatt möte frågan om konung Hans
1

tillträde af riksstyrelsen skulle definitift afgöras.

*) Jemf. Reuterdahl. Sv. Kyrk. Historia III. 1. s. 318.
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De1 är svart att i Stockholmsmötet och hvad dermed stod

i omedelbarl sammanhang ännu upptäcka några spår till oenig-

het emellan Jakob ölfsson och Sten Sture. Att begynnelser

till en sådan likväl nu förefunnos, ådagalägges temmeligen

klarl af den emellan dem bada vid denna tid förda brefvex-

ling
1
). Tonen i dessa bref är visserligen bäde vänskaplig och

vördnadsfull; men skarpa sanningar utvexlas dock, och inan är

på ömse sidor böjd för misstroende. Mest gäller detta senare

om riksföreståndaren, som icke heller alltid var så nogräknad

med att låta utsprida samma misstroende bland sina anhängare.

Ärkebiskopen varnar honom derföre uttryckligen i ett odateradt

bref af år L494 och fäster hans uppmärksamhet på nödvändig-

heten af att bland menige man vederlägga alla falska rykten

om split inom rådet, hvilka "ej kunde leda till annat än tve-

drägt och ofärd", och särskildt skadligt inverka på konungens

benägenhet att underhandla med Ryssland till Finlands förmån.

Likaledes erinrar han i bref, skrifna på hösten s. å., herr Sten,

hvilken han fortfarande kallar sin "besynnerlige gode ven", att

ej sätta tro till allt löst' tal, utan fast heldre undervisa all-

mogen om, huru "vi alle äro endrägtige" nu såsom tillförene i

fråga om konung Hans, samt att bästa välfärden vore att vänta,

om vi så i kärlek göra livad vi pligtige äro. Af två ännu

senare bref frän nämnda år, det ena skrifvet i början af no-

vember, det andra vid årets slut, finner man, huru ärkebiskopen

ansåg sig böra ånyo framhålla nödvändigheten af att riksföre-

ståndaren sjelf, enligt gifvet löfte, öfvertoge Finlands försvar

och med klokhet bemötte dem, på hvilka Sverige borde kunna

räkna såsom bundsförvandter mot fienden. Den sista herredagen

hade ju uttryckligen förpligtat sig, att under Stens frånvaro

intet förfång skulle ske honom och hans vänner. Hvarföre då

vara så misstänksam och orolig för makten hemma, att han,

för att få qvarstanna der, kunnat framkomma med den orim-

liga förevändningen, att innehafvaren af Wiborgs slott Nils

*) Handl. rörande Skandinaviens Hist. XVIII. s. 1—50.
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Ericsson (Gryllenstjerna), väl borde ensam kunna afvärja Rys-

sen; att han, glömmande Svante Nilsson Stures och dennes fa-

ders förtjenster, vore sinnad att, till mångas förargelse, från-

taga den förre Stegeborg; att han i vresigt lynne orätt be-

handlat den aflidne Liffländske hårmästaren och nu äfven snöp-

ligt affärdat den nye härmästarens sändebud, oaktadt denne så-

som Sveriges vän borde kunna tillsamman med storfursten af

"Lettogen"* gifva Kyssarne åtskilligt att göra under vintern;

att han sjelf alltför lättfärdigt trodde på och kanske äfven lät

utsprida rykten om konung Hans' "om.anliga stämpling med

den Moskovitiske fursten" o. s. v.? Men — anmärker han —
vi hafva ""litet varit hörda af Eder". "Den som gifver anled-

ning till att Finland kommer i Ryska händer, honom vore

bättre att han aldrig vore född'*. "Haden I följt riksens råd

efter med de Liffländare och månget annat ärende, så hade vi

aldrig kommit till den fara i Finland, som nu är. Så är ock

nu högeligen rådligt att följa riksens råd efter, på det att vi

icke skola komma i större bekymmer och förderf". Vidare för-

klarar han, med anledning af Ster^ Stures klagan öfver bref-

vens stränghet, att han aldrig skrifvit eller rådt till annat,
r
än det vi vilja råda och skrifva vår vän och köttslige broder

tilP, på det att, livad som än må ske annorstädes, ingen in-

bördes tvedrägt eller splittring må uppstå. Slutligen tillägges,

att om än några funnes, som visste att tala och skrifva Herr

Sten till lags, så ville han, ärkebiskopen, ej följa exemplet.

Hos honom hade Sten aldrig funnit "löst tal eller halfva ord,

utan allvar och stadighet så som det höfves en trogen man'*.
1

)

I full öfverensstämmelse med detta språk står ock livad Jakob

Ulfsson två år senare skref till biskop Magnus i Åbo, då han

lemnar denne sin embetsbroder en vidlyftig redogörelse för Sten

Stures obenägenhet att resa till Finland och hans farhågor för

makten hemma. 2

)

*) Skand. Handl. p. anf. st. a. 7—12.
2
) Jemf. Sk. Handl. p. anf. st. s. 56—63.

A. N. Sundberg: Jakob Ulfstwn, ;{
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Ktt sådant förhållande emellan rikets två mäktigaste män

kunde tydligtvis ej Länge fortfara. De voro båda alltför hög*

sinnade och i grunden tillika alltför goda vänner att ej inse

angelägenheten af livar je missförstånds imdanrödjande. I när-

hoten af Enköping, i Tillinge socken, egde ock för sådant än-

damål d. G Januari påföljande år ett sammanträde rum emel-

lan ärkebiskopen och af Sten Sture befullmägtigade ombud, och

omkring en månad derefter (d. 12 Febr.) infann sig* riksföre-

ståndaren sjelf i Upsala domkapitel, der äfven några ledamöter

af rikets rad närvoro. Beskrifningarne på hvad som vid båda

dessa tillfällen förefallit äro mycket märkeliga och upplysande.
1

)

De bevisa uppenbarligen, huru många olika rykten denna tid

troddes och utbreddes, huru man misstydde hvarandras hand-

lingar och huru man på ömse sidor ansåg* sig* böra vidtaga

försigtighetsåtgärder för att skydda sin egen och rikets säker-

het. Icke minst tydligt ådagalägga de Sten Stures ofvan om-

nämnda misstänksamhet och hans benägenhet att väl starkt

draga vexel på massorna. Då han föga tyckte om det af ho-

nom sjelf likväl godkänd^ beslutet i Stockholm, hvilket ärke-

biskopen icke ville låta vara en död bokstaf, och ännu mindre

om de förbundna rådsherrarnes förklaring, som likaledes utvi-

sade, att man med allvar tänkte på beslutets verkställande, hade

han redan i början af år 1495 låtit sina vänner tillsamman

med sändebud från ''Dalarne, kopparberget och köpstäderna'
1

hälla ett möte i Linköping, derifrån snart den förklaringen af-

gick, "att de ingalunda ville anamma eller samtycka någon ut-

ländsk in i riket för herre och konung", utan fastmer begifva

sig till det förestående mötet i Kalmar "att förhandla med hvad

lämpa och snille de kunde skilja k. Hans från Sverige". Vi-

dare hade han låtit förfärdiga bössor, som snarare syntes äm-

nade att brukas mot inrikes än mot utrikes fiender och funnit

befästningen af det ärkebiskopliga slottet Almar-Stäke betänk-

ligt, liksom skulle här vara ett skyddadt tillhåll för samhälls-

*) Se Skand. Handl. p. anf. st. s. 15— 34.
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vådliga planer. Slutligen hade han äfven, för att afkyla råds-

herrarnes ifver, låtit förstå, att "innan man visste ord af, skulle

man förmå tjugo eller tretio tusen bönder att kasta en Engel-

brekt riket på halsen". Allt detta och åtskilligt annat kom på

tal vid sammanträdena i Tillinge och Upsala. Ingen kan läsa

beskrifningarne derom utan att egna den lugne och fridsamme

prelaten sitt deltagande, huru helst meningsolikheten i hufvud-

frågan än må bedömas.

Öppet förklarar här Jakob IMsson, att han icke kunde

gilla det genom Sten Stures vänner utspridda ryktet, att han

och några af riksens råd skulle utan herr Stens samtycke vilja

hafva k. Hans in i riket, och erinrar om hvad i detta ärende

förekommit. Likaledes uttrycker han sitt misshag deröfver, att

en af sagde vänner i några härader haft förhandlingar med

allmogen angående tvedrägten inom rådet och att Sten sjelf

framkastat det olämpliga hotet om de tjugo eller tretiotusen

bönderna, hvilket icke heller af denne förnekas, utan endast

förmildras genom den anmärkningen, att han blott talat om

sju eller åtta tusen. För öfrigt svarade han, med hänsyn till

Stens rustningar, att det aldrig fallit honom in misstänka, att

de voro riktade mot Stäket eller andra S:t Eriks gårdar; ty han

satte fullkomligt sin lit till herr Sten, såsom både hans egen

och kyrkans gode vän, och visste sig hvarken till honom eller

någon annan i Sverige stå i sådant förhållande, som kunde

gifva anledning till fruktan. Han hade ock derföre — heter

det — sedan herredagen i Stockholm legat lugn i Upsala "och

hvar dag gått i kyrkan och annorstädes i staden, oftare med

fyra, fem än med flera och utan värja, och hans portar och

dörrar hade hvar dag stått öppna utan porthåll, så att enhvar,

både fattiga och rika, som hade ärenden, kunde komma i tal

med honom när dem täcktes". Men då borde ock Sten visa ho

nom samma förtroende tillbaka, särskildt i afseende på Stäket.

"Ty hvad der är bygdt på, det är riket och riksens innebyg-

gare till godo och bestånd. Det har nämligen skett i Sverige,

att förr än ärkebiskopen i Upsala hade någon fast plats, der
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han kunde sätta sitt hufvud i ro, och det var inbördes örlig i

rikel emellan herrskapet, så for ärkebiskopen stundom till WMij
ooh stundom annorstädes bort från riket och blef der så länge

örligen stodo. Och derföre blefiro de örligen så långsamma och

landet fonlerfvadt. ty ingen var i landet, som hade makt att

tala och göra det som till kärlek och fridsammelighet drog*.

Detta hafva ock de gode herrar konungar och riksens råd, som

framlidne äro, tagit i betraktande, och derföre rådde de dertill,

att ärkebiskop Nils (Ragvtldsson) skulle begynna att mura på

Staket". Ville nu någon öfvertyga herr Sten, att biskoparne

icke borde hafva sådana fasta gårdar, utan sitta vid sina kyr-

kor, så visste han nog sjelf, att det vore riket till gagn och

kristendomen till styrka, om de här i landet så väl som annor-

städes i kristenheten egde något ställe, der de kunde hafva

hufvudet fritt. 'Tore ock någon god man, som ej finge njuta

lag och rätt för öfvervålds skull, då vore det nyttigt, att nå-

gra funnos i landet, som honom kunde skydda, så att han icke

skulle rymma från riket, eller gå i skogen och vara riket un-

der ögonen". Hvad ändteligen beträffar några misstänkta ''skär-

mar**, som nyligen blifvit på Stäket byggda, så upplyses, att

de blifvit uppförda för att fylla gapet efter ett gammalt ned-

rifvet stall, till skydd mot svin och hundar. För öfrigt gifves

redigt besked, huruvida allmogen borde vidtalas för mötet i

Kalmar, om anledningarne till inskränkning af riksförestånda-

rens makt på råds- och herremötet i Telge 1491 m. m., och

underhandlingarne slutas med ömsesidiga vänskapsförsäkringar.

Upsala-kapitlet förklarar Sten Sture hafva varit mot dess leda-

möter och kyrkan "en god herre och mild föreståndare"; och

denne säger till ärkebiskop Jakob : "mot mig eller Sveriges rike

eller riksens råd hafven I icke annat varit, med ord, råd och

gerningar, än som en trofast, värdig herre och fader", hvil-

ket omdöme skulle, på begäran, genom bref och insegel be-

kräftas.

I sämja skildes alltså de båda stormännen åt. Ofta har

likväl blifvit anmärkt, att denna sämja var mer skenbar än
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verklig. Vill man dermed endast hafva sagt, att hvardera par-

ten bibehöll sin gamla politiska ståndpunkt oförändrad, så är

ock anmärkningen utan tvifvel riktig; men inlägges deruti nå-

got mer, är den lika uppenbart oriktig. Mot slutet af året

1495, då Sten Sture verkligen beslutat att efter de många

uppmaningarne sjelf öfvertaga befälet i Finland, skrifver han

ju vid sjelfva afresan från Stockholm till ärkebiskopen det mest

förbindliga och tillitsfulla bref, som är möjligt att skrifva. Han

tackar deruti för S:t Eriks dyrbara baner, som blifvit till ho-

nom öfverlemnadt, "för det svafvel och bly", som ärkebiskopen

skänkt honom och som han med Gruds hjelp ''ville dela med

kristenhetens fiende", och för mycken annan vänskap samt an-

befaller hela riket, sin kära hustru och allt det goda Gud haf-

ver honom förunnat i ärkebiskopens vård. Gud känner — he-

ter det i samma bref — att *den man är icke i vérlden, den

jag sätter bättre tro till än till eder nåde". x

) Uppriktigheten

af sådana ord kan ej betviflas, ty Sten Sture var ej den man,

som undfägnade med falska artigheter.

Såsom bekant är, blefvo både det utsatta mötet i Kalmar,

vid hvilket Jakob Ulfsson infunnit sig såsom Svenskt ombud,

och kriget i Finland utan egentlig framgång. Redan i slutet

af Mars 1496 återvände efter ett tre månaders fälttåg Sten

Sture till Sverige, der han ansåg sin närvaro mer behöflig för

att motverka hemmavarande fiender. Detta väckte naturligtvis

stort missnöje och förökade på samma gång både det Ryska

trotset och de Danska anspråken, hvilka senare nu började

framträda såsom formliga och mot Sverige, efter hvad det ville

synas, riktade krigsrustningar. Under sådana förhållanden trodde

rådet det vara dubbelt nödvändigt, att herr Sten återvände till

sin post vid Finska hären, och det meddelade honom äfven

ganska oförstäldt sina anmärkningar rörande hvarjehanda god-

tyckligheter, till hvilka han gjort sig skyldig.
2

) Samtidigt här-

*) Troils Handlingar till kyrko- och reformations-historien IV. s. 378.

2
) Rådets bref d. 20 Sept. 1496 i Skand. Handl. XVIII. s. 34 ff.
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med återvände han ock verkligen till Finland, men plågades

dt t snart ånyo af sina gamla farhågor för motståndares stämp-

lingar hemma. Förgäfves bemödade sig- rådet att undanrödja

dessa farhågor genom de lifligaste försäkringar, att hans bästa

h&r i landet skulle med full säkerhet bevakas och att han der-

fftre kunde tryggt qvarstanna der han var tills antingen något

fordrag hunnit afslutas med Ryssarne eller de genom hans seg-

rar blifvit bragta till fredsamhet. I början af år 1497 var

lian åter på Stockholms slott. Det var väl då icke underligt,

om biskop Magnus i Åbo, som förenat sina böner med rådet,

i bref till ärkebiskop Jakob kallade Sten en i sina handlingar

• »stadig och opålitlig man (varius et inconstans in agendo) och

att ärkebiskopen å sin sida uttryckte den misströstan, att af

honom ej något vore att hoppas, då han ständigt visade sig

mer angelägen om framgången af sina egna planer än om fä-

derneslandets verkliga bästa.

Så ungefär tänkte sannolikt äfven rådet, då det redan före

Sten Stures hemkomst höll ett sammanträde i Wadstena för att

öfverlägga om, hvad som borde göras med hänsyn till rikets

säkerhet, och sedan i Februari 1497 åter sammanträdde i Stock-

holm. Spänningen var då blefven så stark, att herr Sten ej

ville utan gislan deltaga i rådplägningarne. Emellan honom

och ärkebiskopen hade under tiden den förtroliga brefvexlingen

aldrig varit afbruten och än vänliga, än allvarsamma påmin-

nelser från den andlige fadren heller aldrig saknats. Den sista

af dylik beskaffenhet näst före det nämnda rådssammanträdet

förekommer i ett bref af d. 18 Januari, der ärkebiskopen klan-

drar Sten för att onödigtvis vilja draga öfver till Sverige krigs-

folk, som bättre behöfdes i Finland; att utan skäl misstänka

Svante Nilsson (Sture) för upproriska stämplingar; att hafva

skrifvit till Småland och Westergötland för att från dessa pro-

vinser samla folk till Stockholm o. s. v.
1

) Likaledes beklagar

ärkebiskopen i ett annat samtidigt eller kanske något senare

») Skand. Handl, XVIII. s. 65,
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skrifvet bref till biskopen i Linköping, att Sten vore betänkt

på en resa till Dalarne och andra landsorter för att, '"såsom

han brukade (more suo), förkunna de faror, som utifrån ho-

tade".
1

) Slutet blef, att efter en på Stockholms rådstuga d. 7

Mars hållen öfverläggning, i hvilken äfven 24 af hufvudsta-

dens borgare deltogo, rådet på grund af Stens klandervärda

förhållande ansåg sig böra fråntaga honom riksföreståndarska-

pet samt anförtro all så kallad slottslofven och de regerings-

ärenden, som fordrade skyndsam behandling, åt ärkebiskopen

jemte tre andra rådsherrar, hvilka således nu egde att utöfva

den verkställande makten i riket.
2

) En dylik åtgärd kunde

emellertid icke vara den afsatte till lags. Väl bestred han icke

rådets befogenhet att för dess del skilja honom från styrelsen,

men före beslutets verkställande borde likväl dom fällas af dem

som vederborde, och derföre begärde han ett möte, som kunde

uttala hvad riksens innebyggare sjelfva ville. Att hos dem till-

gifvenhet var att påräkna, betviflade han icke. För att derom

ännu säkrare förvissa sig, bearbetade han dels genom personliga

besök, dels genom skrifvelser, allmogen i flera landsorter och

fick äfven af den öppna förklaringar, **att de i tvedrägten mel-

lan rådet och honom ville vara honom trogne och i fast bro-

derskap och förbund såsom en man honom och riket försvara**.
3

)

Under dessa omständigheter gaf rådet tillsvidare vika, en för-

likning ingicks intill S:t Olofs dag (d. 29 Juli), och Sten Sture

utöfvade alltså ännu en kort tid den makt, som blifvit honom

frankänd.

Det är förunderligt att se, huru äfven under denna mel-

lantid, då spänningen var kommen till sin höjd, Sten ouphör-

4
) Sknnd. Handl. p. anf. st. s. 51.

2
) I det bref, genom livilket rådet underrättar rikets innebyggare om

Stens afsättning och förmanar dem. att ej lemna honom något biträde,

åberopas 8: de kap. af högmålabalken i Kristoffers lagbok, livilket handlar

om den, "som reser här mot konungen eller landsens herre". Jemf. Sk.

Handl. XVIII s. 78 ff.

3
) Diplomat. Dalek. 151) ff.
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ligl skriffcvexlar mod ärkebiskopen och aldrig- kan undvara hans

rad. Men hyena har icke i alla tider sett två goda vänner,

som ståndigt dragas till* hvarann och ständigt gräla? Ingen-

dera af dem var någon kall förtryckare, som blott sjelfviskt

afsåg egna fördelar, utan tvärtom voro häda varma nitälskare

särskild! för det under de långvariga inbördes striderna hårdt

medtagna falhets sak; men den ene var den strängt lagbundna

ordningens man, den andre, oaktadt all sin storhet, en ofta

ganska hänsynslös demagog, den ene lika orubbligt besluten att

hålla de åt k. Hans i Kalmar-recessen gifna löftena, som den

andre att bryta dem, och derföre blef det deras smärtsamma

lott att under en gemensam sträfvan för fäderneslandets bästa

sällan kunna i dagens brännande tvistefrågor förlikas om lämp-

ligaste sättet för deras lösning. Angående deras meningsskilj-

aktighet i den Finska frågan har redan ett och annat här ofvan

hlifvit meddeladt. Om samma sak förtsättes med åtskilligt äf-

ven i den nyss omförmälda skriftvexlingen, af hvilken man

dessutom finner, att ärkebiskopen fortfarande förebrår sin vän

både att hafva genom sitt vankelmod gjort adeln obenägen för

afsändande af nödig hjelp samt dermed i stället lagt tunga på

den fattiga almogen och att för öfrigt hafva bekymrat denna

almoge med sådana ärenden, som äro för dess förståndskrafter

för svåra. "Måtte den, som tvedrägten vållat, förbättra den

skada, som skedd är, och stilla det onda, som på färde är".

Yore herr Sten missnöjd med den i Mars skedda uppsägelsen

af riksföreståndarskapet, så borde han besinna, att den varit

både rådets och borgmästarnes och de äldstes i Stockholm verk,

som aldrig skett, i fall deras råd (om skyndsam och kraftig-

undsättning åt Finland) hade hlifvit följdt. I alla händelser

vore det ovist att blanda almogen in i striden, då sådant lätt

kunde leda till en blodsutgjutelse, som framför allt borde und-

vikas. Gud gifve att det icke blefve sant, som någre säga,

att om denna almoge skall skilja herrarnes träta, så sätter den

begge partierna vid ändan af bordet, så görande dem lika rätt.

Äfven Svante Nilssons ställning vidröres. Denne, länge miss-
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tänkt af Sten Sture, hade följt sin öfverbefälhafvares exempel

i att lemna Finland, af honom blifvit beröfvad sin slottslofven,

skymfligt kallad en '"fältflykting" och hörde af dessa och flera

andra skäl numera till de öppet missnöjda. Sten hade derföre

hemställt, om han ej skulle kunna blidkas genom någon pas-

sande ersättning-; men hela förslaget härom afklippes af ärke-

biskopen med den enkla förklaringen, att Svantes mandom vore

hvar god man, som vill rätt tänka, bekant, och att det i Stock-

holm alldeles icke vore fråga, huruvida han eller någon annan

skulle uttränga herr Sten, utan om konung Hans, hvilken Sten

lika väl som de andre en gång lofvat trohet. De mot Sverige

riktade krigsrustningarne i Danmark borde dessutom — heter

det i ett senare bref — nu lära honom inse, hvartill hans många

predikningar om tvedrägt kring allt riket gagnat och huru an-

geläget det vore att söka afvända förderfvet med andra mått

och steg än dylika.
1

)

Faran var ock i sanning öfverhängande, ty från gräns-

provinserna förspordes redan klagan öfver Danskarnes framryc-

kande. Sten Sture kände sig likväl deraf ej bevekt, utan fast-

mer retad. Tonen i hans bref till ärkebiskopen från denna tid

har förlorat sin forna vänlighet, ja ödmjukhet, och är nu vor-

den mycket hvass. Beskyllningarne för att hafva framkallat det

rådande förderfvet tillbakakastar han på sina motståndare, och

angående de så kallade predikningarne svarar han, att han nog

brukade tala och skrifva, men icke predika, och att de, som

verkligen "äro lärde och skickade att predika, gjorde väl, om

de toge det till vara och öfvergåfve hvad dem icke tillbörligt

lar". Bäst vore att bortlägga allt spe. Vagnen, menar han,

går nu före hästarne, och det kunde ej vara förenligt med god

ordning. Sedan han dittills gjort det bästa han förmått, ak-

tade han nu, eftersom "riksens fiende'' konung Hans trängde

sig in på riket, att i den hel. trefaldighetens namn resa Da-

terne och menige riksens allmoge samt förena dem med det

!

) So brefvexlingen härom äfvensom den följande från samma ars som-

mar i Skand, Handl. XVIII. s. 91 ff.

A. N. Sundberg : Jakob Ulfsson, 4
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krigsfolk han drog från Finland, och förklarade enhvar, som

ej ville följa honom, för rikets fiende, — Men trots alla dessa

lika skarpa som bestämda ord, önskade han ett förtroligt sam-

tal med ärkebiskopen, hvilket älven denne genast var färdig

att bevilja, dock med det tillagda förslaget, att biskop Cort i

Strengnäs, Svante Nilsson och Nils Boson måtte vara tillstä-

des. Detta var emellertid ej i Sten Stures smak. Han sva-

rade derföre, att det var med ärkebiskop Jakob sjelf och ej med

någon annan lian ville samtala, att han saknade allt förtroende

för herfemöten, men märkte nog, huru undanflykter söktes och

nian i stillhet ville sitta och åskåda rikets undergång. I sam-

manhang dermed upprepade han hvad han skrifvit om allmo-

gens och köpstädernas resning och tillförsäkrade den, som ville

följa honom, kärlek och skydd, men förklarade den, som ville

hälla sig stilla, för rikets fiende samt bad slutligen ärkebisko-

pen sjelf välja hvilket parti han ville tillhöra. Äfven en så-

dan förnyad vresighet afskräckte ej denne från att i saktmod

fortsätta brefvexlingen. Han erinrade derom, att också han

hade bekymmer för och omtanke om fäderneslandet, men att

han just af den orsaken hvarken kunde gilla Sten Stures oför-

svarliga tilltag att blotta Finland på nödigt försvar eller hans

fortsatta bemödanden att väcka split bland folket. Ett sam-

manträde emellan flera aktade män hade han ansett och ansåg

han ännu vara tjenligt; ville dock infinna sig ensam, om Sten

så önskade, och han finge säkerhet för sin person.

Derhän var det således kommet. Rådets främste man och

de af dess öfriga ledamöter, som ej blindt ville följa den nu-

mera fullkomligt sjelfrådige riksföreståndaren, voro utestängda

frän rikets hufvudstad och måste låta sig föreskrifvas vilkor

för att der få inträda. Yilkoret blef nu, att ärkebiskopen skulle

lägra sig med sina skepp och folk utanför staden, men ej få

inkomma med mer än högst 30 män till öfverläggning. Då

han, såsom man kunnat vänta, ej var sinnad att underkasta

sig denna förödmjukelse, gjordes den ändringen, som i grunden

ej var något annat än en ny förödmjukelse, att han kunde få
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ligga i staden med sina 30 män, om han liksom menige Sveri-

ges innebyggare ville hålla herr Sten vid makt, och slutligen

ännu en, att han och Sten, hvardera med 30 män, skulle mötas

på en holme. Med fullt skäl kunde således af rådet den före-

bråelsen framkastas, att Ryssar, hedningar och andra utlän-

dingar hade större rätt att vistas i Sveriges hufvudstad än de,

som voro kallade att med riksföreståndaren öfverlägga om rikets

vigtiga ärenden.

Det skulle blifva för vidlyftigt att redogöra för alla de

skrifvelser, som under Maj, Juni och Juli månader 1497 vex-

lades emellan de tvistande parterna och ännu finnas i behåll
1

).

Medan skriftvexlingen som lifligast pågick blefvo redan åtgär-

der vidtagna och våldsbragder utförda, som klart visade, att

frågan om regeringsmakten ej längre kunde på den fredliga

underhandlingens väg lösas. I slutet af Maj hade det på Stä-

ket församlade rådet med ärkebiskopen i spetsen till '"alla som

bygga och bo i Upland och Trögden" utfärdat ett bref, uti

hvilket såväl ofreden både från Rysk och Dansk sida som Sten

Stures uppenbarligen mot rådet sjelf riktade försök att uppresa

allmogen omständligt skildras, och d. 24 Juni utgick ett annat

bref af samma beskaffenhet och ännu märkligare innehåll. Här

förnyas icke blott de gamla klagomålen öfver herr Stens oför-

svarliga beteende, utan derjemte beskrifvas åtskilliga våldsger-

aingar, till hvilka hans folk gjort sig skyldigt. När han —
heter det — hade förnummit, att ärkebiskopen med flera råds-

ledarn öter verkligen ämnade att på fullt allvar komma in till

Stockholm för att få samtala med honom och dervarande

råd onsdagen före Johannes döparens dag,
r
gjorde han sig

i ordning natten förut och for utaf med allt sitt folk till

biskops tuna (i Roslagen), och slog der till utan all ärlig för-

varning med tre utslagna banér, och sköflade den gården

och flera, och skonar hvarken prostgårdar eller andra friborne

mäns gårdar. Hurudant hans medföljares lefverne är i de går-

') Skand. Handl. XVIII.
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dar de Bköfla, vore fOr långt att beskrifva. Men sanning är,

Ryssarne ej lefde så oärligt i Finland, som han tyvärr nu

låter ske. Kar och annan boskap sticka de ihjäl och låta dem

ligga döda på marken; ungnar slå de sönder och taga bort allt

jera; med ölet, som de icke orka dricka ut, skölja de sina hästar".

För sådana skamlösa gerningar mot kyrkans gårdar och per-

soner hade nu ärkebiskopen lyst honom och hans följe i bann,

och del öfriga rådet förklarade, att det ej för närvarande kände

någon "större riksens fiende" än han var. ''Derföre bjude vi

eder mod detta vårt öppna bref — säges det till slut — att I

icke läten komma kronans skatt utaf edra händer, utan behål-

len den qvar inne hos eder till dess Gud så fogar, att I fån

veta till hvilken annan än herr Sten I skolen gifva den, ty

han har lönt och lönar med kronans skatt de utländske Tyske,

som nu så sköfla och röfva gode mäns gårdar här i riket".

Hvarken hotet med straff eller uppsägning af trohet och

lydnad utöfvade dock numera på Sten Sture något inflytande.

Ärkebiskopen hade förelagt honom 12 dagar, inom hvilka han

egde att försona sig med dem han skymfat och gjort skada,

såvida han önskade undgå bannlysningens verkställande; men

denna frist begagnades så litet af honom till försoning, att

han tvärtom föröfvade nya våldsamheter i Upland, utplundrade

och brände ärkebiskopens egen gård i Upsala samt hotade Sta-

ket med ödeläggelse. Äfven under så bedröfliga förhållanden

förlorade Jakob Ulfsson icke sitt lugn eller afstod han ett ögon-

blick från försöken att stifta fred och bringa reda i det kaos,

som passionerna framkallat och med hvarje dag ökade. Väl

afstod han icke från hvad han ansåg vara sin rätt, utan sade

sig fastmer vilja anlita Kom om hjelp, i fall sköflingarne fort-

sattes och särskildt S:t Eriks domkyrka, hennes gård och per-

soner ej skonades; men ännu trodde han dock på motpartiets

sunda förstånd och fortsatte derföre sina trägna och i alla af-

seenden tillmötesgående underhandlingar. Så skref han i för-

sonlig anda till Sten Sture sjelf, till Stockholms magistrat, till

domkapitlet i Upsala ni. fl., dels för att skaffa kyrkan och det
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borgerlig-a samhället skydd, dels för att få den sammanrafsade

allmogen hemskickad till fredligt arbete på åker och äng, dels

för att lindra den genom det redan skedda öfvervåldet förorsa-

kade nöd, öfver hvilken många qvinnor med barn, jungfrur och

faderlösa, som kommo till Stäket, bittert klagade. Men intet

verkade. Då meddelade han slutligen rikets öfriga biskopar

den öfver Sten Sture och hans. anhängare afkunnade bannlys-

ningen, hvilken borde i stiftens kyrkor uppläsas och gälla tills

annan pålysning kunde komma, och finge ingen klerk säga

messa i de bannlystes närvaro, så länge de sig icke efter före-

skriften ordning förlik!

För att få slut på det odrägliga tillståndet hade ärkebi-

skopen, flere biskopar och andra rådsherrar gifvit k. Hans nya

undergifvenhets- och trohetsförsäkringar samt formligen anlitat

honom om hjelp. Mot slutet af sommaren närmade sig ock

Danska trupper Stockholm, i hvars grannskap återigen skedde

härjningar, som äfven träffade sjelfva staden. Den 28 Septem-

ber och följande dagar kom det ändteligen till träffning emel-

lan dessa trupper och Sten Stures folk. Sten blef slagen och

tog sin tillflykt till slottet; men då han snart insåg omöjlighe-

ten af att der försvara sig, dagtingade han med konungen, och

omkring d. 10 Oktober sågos, enligt rimkrönikans och Olai

Petri berättelser, de begge fienderna vandra arm i arm uppför

slottstrapporna under både allvarliga och skämtsamma samtal.

Af alla erkänd, blef konungen d. 25 November hyllad och krönt

i Stockholms storkyrka, och herr Sten vardt för sitt envisa mot-

stånd rikligt belönad. Han blef nämligen icke blott rikets

"hofmä stare
1
* — en ny värdighet af högre betydelse än både

drotsens och marskens — utan fick derjemte i förläning hela

Finland med alla dess slott, Österdalarne, Rekarne, Nyköpings

slott, Södertörn, Svartsjö m. m. Hvilken belöning tillföll då

Jakob Ulfsson, den trogne tjenaren, som i fjorton år varit ko-

nungens sak osvikligt tillgifven? Han fick bekräftelse på livad

rådet redan förut skänkt honom: den från Upsala stad utgå-

ende räntan, och för öfrigt en kunglig förordning, som förböd
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Svenskar att besöka utländska universitetet förr än de tre år

bevistat Upsalas eller Köpenhamns. Belöningen var anspråks*

lös, men han begärde ej någon bättre. Kanske var dock hen-

nes ena del, åtminstone med hänsyn till afsigten, för fädernes-

landets framtid vigtigare än alla Sten Stures förläningar. Den

okades emellertid snart derefter, ty utom bekräftelse på äldre

förläningar, erhöll Jakob af k. Hans år 1499 två bälgar vid

Silfberget i Dalarne och 1501 kronans ränta af Norrbotten 1

).

Den sålunda återvunna inre freden skulle emellertid icke

blifva långvarig. Väl sköttes under de två första åren, då ko-

nungen sjelf mestadels var borta från riket, regeringsärendena i

all sämja af de fyra män, som han förordnat till interimssty-

relse: hofmästaren Sten Sture, den nu fullkomligt blidkade

marsken Svante Nilsson Sture och sannolikt äfven ärkebiskopen

tillika med en fjerde obekant ; men sedan Hans genom ett olyck-

ligt krig mot Ditmarsken år 1500 försvagat sin ställning i Sveri-

ge samt dessutom visat påtaglig benägenhet att der förminska

frälset och äfven fråntagit herr Sten tre af de mest betydande

slotten med tillhörande län i Finland, utbröt snart ett öppet

missnöje, som slutade dermed, att d. 20 Juli 1501 flera bland

de anseddaste stormännen uppsade honom huldskap och troskap

och återinsatte Sten i sin gamla värdighet af riksföreståndare.

Ärkebiskopen förblef dock sin ed trogen ända till dess han på-

följande årets sommar af konungen derifrån frikallades. Dess-

förinnan hade alla tvister emellan honom och Sten Sture blif-

vit bilagda.. Midsommardagen 1502 skedde den fullständiga

förlikningen
2

), hvilken blef ett rörande slutbevis på den vän-

l
) Se Spegels Bevis s. 68 ff. och Diplomat. Dalekarl. 1. n. 172.

a
) Sten Stures bref härom tryckt i Styffes Handl. till Skandrs Hist.

IV s. 324. Jemf. härmed i samma Handl. s. 253 ett tidigare från Svart-

sjö d. 7 Nov. 1500 till Svante Nilsson skrifvet bref, i hvilket han tac-

kar Gud, S:t Erik och alla Sveriges heliga patroner för det att genom

doraprosten Hemming Gads bemedling alla ärenden emellan honom och

ärkebiskop Jakob blifvit uppgjorda och en grundfast vänskap till rikets

båtnad dem emellan återställd.
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skap, som från ungdomsåren förenat dem och i grunden ej kun-

nat af några brytningar utplånas. Tyvärr var likväl nu den

enes arbetsdag nära sitt slut. Den 13 December 1503 afsom-

nade "gamle herr Sten", såsom han vördnadsfullt kallades, och

fick sin hvilostad i det af honom sjelf stiftade Mariefreds klo-

ster, dit först aderton år senare den ännu äldre motståndaren

och vännen skulle följa honom efter.

Många ärorika blad finnas i Stem Stures historia, men till

dem kunna likväl de svårligen räknas, som äro skrifna åren

1493— 1501. Maktlystnad omtöcknade nämligen då ett annars

klart förstånd och förledde till handlingar, hvilka icke ens de

ifrigaste loftalare kunnat prisa. Ty vackert var det i sanning

icke att för egna fördelars skull blottställa en tungt hemsökt

landsdel för vilda fienders härjningar, att svika gifna löften,

att predika uppror mot konung, råd och kyrkans öfverhufvud,

att med en uppviglad allmoge plundra och bränna värnlösa

menniskors gårdar, att fängsla prester, som intet brott begått

o. s. v. Icke heller buro just de med konung Hans uppgjorda

kapitulationsvilkoren något vittnesbörd om stor oegennytta, och

ännu mindre torde detta hafva varit fallet med ett tidigare för-

farande mot konung Christierns drottning Dorothea, som måste,

fastän utan framgång, vända sig till sjelfva påfven för att ge-

nom hans bemedling utfå en i Sverige innestående fordran
1

).

Till och med den beundrande rimkrönikan klagar öfver Stens

oförsvarliga liknöjdhet med afseende på Finlands försvar; den

äfvenledes honom varmt tillgifne Olaus Petri anmärker kort, att

han på ifrågavarande tid "var vid det sinnet" att han framför

allt ville sjelf blifva vid makten, "ändå annorledes utlofvadt

var"; och enligt samme hävdatecknare hade, långt förr än är-

kebiskop Jakob utfärdade sin bannlysning, påfven låtit ett bann-

lysningsbref utgå till straff för det, åtminstone efter hans upp-

fattning, på samma gång egennyttiga och egenmäktiga beteen-

*) Se härom Styffe: Bidr. till Skandrs hist. IV s. LXXVIII ff. En-

ligt denne förf. var drottningens fordran icke laglig. Samtida liafva dock

bedömt saken annorlunda.
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det mot nyss nämnda drottning-. Ett tacksamt folk öfversåg

dock gerna och öfverser ännu gerna med fel, som åtföljdes af

lysande fbrtjenster. Ma blott samma mildhet äfven tillämpas

vid bedömandet af andra den tidens män. Det är otvifvel-

aktigt, att da kol) Ulfsson handlade värdigt sin samhällsställ-

ning, da han förde trohetens talan mot löftesbrottet, sanningens

mot lösa rykten, fosterlandskärlekens mot maktbegäret, rättfär-

di dietens mot orättfärdigheten, fridsamhetens mot våldet. För

ötYigt bör det icke glömmas, att då med fullt skäl förtjensterna

Iran Sten Stures regeringstid företrädesvis framhållas, dessa icke

tillhöra honom ensam, utan äfven det råd, af hvilket han var

omgifven och af hvars beslut riksföreståndaren såsom sådan

blott var en verkställare. Och här möter oss då återigen i

främsta rummet ärkebiskop Jakob, som oftast, var nära till hands

att deltaga i rådslagen, då deremot de flesta öfriga rådsherrarne

funnos kringspridda i provinserna, och han dessutom var i kun-

skaper och erfarenhet sina kolleger vida öfverlägsen.

Det är naturligtvis svårt eller rättare sagdt omöjligt att,

när under denna tiel fråga är om handlingar, i hvilka många

deltagit, afgöra livad som företrädesvis tillhör den ene eller den

andre bland de handlande personerna. Utan att frånkänna Sten

Sture sjelf lejonparten i de förbättringar, som under hans re-

geringstid infördes, måste man således äfven låta hans rådgif-

vande och hjelpande män vederfaras rättvisa. Hvad särskildt

ärkebiskop Jakob beträffar, så medverkade han påtagligen i

vidsträckt män genom sin lika omfattande som kraftfulla för-

måga till de åtgärder, som bidragit att öfver nämnda regerings-

tid utbreda en icke ringa glans. Detta gäller om både lag-

stiftningen, lagskipningen och förvaltningen. På det förstnämnda

området kunde väl icke rätt mycket göras, då det stora lag-

stiftningsarbetet genom Magnus Erikssons landslag och k. Kri-

stoffers lagbok redan var afslutadt; men nya och äfven ganska

vigtiga förordningar utkommo dock om mildring i straffet för

stöld; om tillsättning- af städernas råd, i hvilket förut halfva

antalet var Tyskar, men hvarom nu stadgades, att till borg-
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mästare, tullskrifvare, stadsskrifvare och vårdskrifvare ondast

Svensk nian fiiiiio utses; om en stadsrepresentation genom bor-

gerskapets äldste; om åtskilliga landboförhållanden
,
({varnar m. m.

Förordningarne bära Ja kol) Ulfssons namn bredvid Sten Stures.

Likaledes deltog ärkebiskopen på samma sätt som riksförestån-

daren icke sällan i de konungsnämnder, som utöfvade konungens

domsrätt i landskapen, och ännu oftare i de allmänna rådsmö-

ten, inför hvilka de förnämes tvister afgjordes. Att här sär-

skildt han betydde mycket, torde bland annat bevisas deraf att,

när den stora tvisten emellan staden Danzig och den bekante

Otte Torbjörnsson pågick, Sten Sture sjelf, åtföljd af två de

mest ansedde rådsherrarne, reste till ärkebiskopen på hans gård

Arnö, och då denne ej träffades hemma, emedan han var "långt

upp i landet'*, ansågo de sig likväl äfven i hans namn böra

utfärda svar till Danzigarne på en deras skrifvelse
1

). Och fäster

man vidare uppmärksamheten på de mått och steg, som vidto-

gos för näringarnes och handelns förkofran, så upptäcker man

snart äfven der spår af den outtröttlige prelatens verksamhet.

Icke blott en föreskrift angående skogshushållningen i Kalmar

län är af honom undertecknad
2

), utan livad mer är, han befat-

tade sig personligen med upphjelpandet af en annan näringsgren,

nämligen bergshandteringen. Det var egentligen silfvertillverk-

ningen, som den tiden framkallade något Migare intresse, och

de två största grufvor, från hvilka i fråga varande ädla me-

tall hemtades, voro "Silfberget" (nu öster Silfberg i Tuna soc-

ken i Da larm 1

) och det då nyfunna silfverberget i Films socken

af Upsala län. I dem båda hade ärkebiskopen fått andelar och

anlade med vederbörligt tillstånd hyttor, der hvarjehanda försök

med nya arbetsmetoder anställdes. Troligtvis hade han äfven

sin hand med i anläggningen af de så kallade sågqvarnar eller

vattensågverk, som nu började införas och åtminstone, efter all

sannolikhet, hade presterna, hvilka på sina resor gjort bekant>-

1

) Styffe anf. arb. IV s. CXI.
2

) Styffe p. anf. st. s. 101 (N.-o 68).

A. X. Sundberg: Jakob 1'lfsson. 5
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skap med Främmande länders uppfinningar, att tacka för sin

tillkomst. Samma omtänksamhet visar sig- ock i afseende på

handeln, genom hvilkeu framför allt de i så många afseenden

under Sten Stures regeringstid gynnade samt från hansestädernas

monopol mer och mor frigjorda städernas uppblomstring borde be-

främjas. Lödösé flyttades, såsom bekant är, närmare hafvet, och Öst-

hammar, för den uppgrundade hamnens skull, till Öregrund; Lid-

köping utvidgades; Baumo, Öregrund och Q-efle fingo, tvärtemot

Stockholms stads yrkande, privilegium på utrikes handel o. s.

v. Att i flera af dessa anordningar ärkebiskopen var riksföre-

ståndarens verklige medarbetare, lider intet tvifvel. Rådets pri-

vilegium för Gtefle är utfärdadt i Upsalad. 19 Mars 1491, och

för Östhammars-flyttningen var ärkebiskop Jakob sjelf så in-

tresserad, att han lenmade i förskott de för den nya stadspla-

nens utförande nödiga penningarne
1

). Om än de beviljade pri-

vilegierna några år senare (1502) åter indrogos af Sten Sture

till belöning för de tjenster Stockholms borgerskap gjort under

slottets belägring s. L, så hörde dylikt till tidens vanliga om-

kastningar och minskar livarken hans eller någon annans ära.

För handelns upphjelpande var emellertid en reglering af myntvä-

sendet nödvändigare än hvarje annan åtgärd. Sedan 1449 hade,

sa vidt kändt är, ingen ny författning i detta ämne utkommit,

och under tiden hade genom många samverkande orsaker det

gängse myntets värde småningom så sjunkit, att på 1470-talet

en mark penningar stod i förhållande till en mark lödig som

1: 8 7 2
eller 1: 9. På ett talrikt rådsmöte i Telge 1478 fat-

tades derföre beslut om införande af en ny myntfot och kon-

trakt uppgjordes om myntning efter nya föreskrifter. Detta

beslut har, oaktadt dess oförmåga att undanrödja de öfverkla-

gade olägenheterna, blifvit berömdt, utan att likväl ännu någon

kunnat uppgifva, hvem som är dess egentlige upphofsman. Giss-

ningar på historiens område äro alltid vanskliga. Men är

månne det antagandet for djerft, att den i alla förvaltnings-

l
) Se Styffe p. anf. st. s. CXXXV.
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och finansfrågor mer än flertalet af sina samtida hemmastadde

ärkebiskopen i försöket till denna frågas lösning' har haft den

drygaste andelen? Kanske förhöll det sig icke sä. Yisst är

åtminstone, att han medverkat till de under åren 1479—1489

utkomna myntförordningarne
1
), äfvensom till en annan reform,

som med den nu omförmälda icke hade något sammanhang och

infördes genom stadgan om lagmanspenningar 2
). Och livad som

likaledes hör till det fullt säkra, är hans förtjenst med hänsyn

till den litterära odlingen på Sten Stures tid
;

ty hvad som för

henne blef gjordt, kan hvarken kallas riksföreståndarens eller

rådets verk, utan det, om något, är Jakob Ulfssons eget. Men

härom skall längre fram talas.

Under ännu två riksföreståndare, Svante Nilsson Sture och

Sten Sture den yngre, skulle den redan gamle ärkebiskopen fort-

sätta sin politiska verksamhet såsom rådets förste man. Rikets

ställning blef under samma tid i allt väsentligt oförändrad och

den enda olikheten bestod deruti, att fejderna med Danmark och

dem åtföljande härjningar förvärrades, utan att styresmännens

kraft eller folkets hängifvenhet för deras sak kunde göra slut

på eländet. De två forna partierna i landet, det för fred

stämda unionspartiet och det krigiska nationalpartiet, fullföljde

likaledes sina planer så som skett i den äldre Sturens dagar.

Yäl vore de genast ense att i början af år 1504 välja Svante

Nilsson till den bortgångne riksföreståndarens efterträdare; men

redan i Maj samma år öppnades med k. Hans och Danska riks-

rådet underhandlingar, hvilka fingo- den vanliga utgången och

omvexlade med ömsesidiga fiendtliga anfall. Ärkebiskopen till-

hörde fortfarande fredspartiet, utan att likväl svika sin vänskap

för och trohet mot herr Svante. Det första bref, som af rådet

utsändes till Dalarne angående det nya riksföreståndarvalet, är

underskrifvet af honom och, om man far döma efter den milda

*) Orig. o. afskr. i riksark. o. a. saml. Dipl. Dalek. 1. 142. Skand.

Handl. XIX. s. 13.

a

) Dipl. Dalek i. 272,
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faderliga tonen i detsamma, sannolikt afven af honom författadt.

Alla bergsfogdar, domare och menige bergsmän underrättas ém*
uti, hurusom i vederbörlig ordning- Svante Nilsson blifvit "kest,

korad och samtyckt" till rikets herre och höfvitsman, som bör

troget hörsammas och sjelf lofvat ocli svurit att hålla alla ri-

kets innebyggare '"vid lag och rätt och gamla goda sedvänjor".

"Ty käre vänner bedja och bjuda vi eder, att I härefter värden

förbemälde Sveriges rikes och var käre herre och höfvitsman,

herr Svante Nilsson, hörige, lydige, rättrådige och välvillige i

all den del, som I Sveriges krona pligtige ären och han eder

tillsägande varder, så som I alltid hitintills såsom ärlige, tro-

faste dannemän gjort hafven och vi ej hetvifla, att I äfven hä-

danefter gerna gören" o. s. v.
1
). Dessa lojala tänkesätt hin-

drade emellertid icke den åldrige prelaten från att vidblifva sin

forna öfvertygelse om äiven den ypperste riksföreståndares oför-

måga att gifva landet nödigt lugn och således icke heller från

att nu liksom förr handla i öfverensstämmelse med en sådan

öfvertygelse. Man finner honom derföre äfven under de följan-

de åren återigen verksam i den gamla stilen, dels på möten,

dels med att bringa preliminärfördrag till stånd med Danmark,

dels genom skriftvexling med både inländske och utländske män.

Men förhållandenas egen makt var numera blifven långt star-

kare än hans goda vilja, och krigspartiet måste hafva öfver-

hand. Det var väl ock i visshet härom som han beträdde det

märkliga och ofruktbara förslaget att göra slut på oredan ge-

nom att till Danske konungen erlägga en stor penningsumma

och dermed förmå denne att upphäfva unionsfördraget, lenma

Sverige i fred och afstå från alla anspråk på den Svenska kro-

nan. Aldrig erkände han dock under några omständigheter

våldsbragdernas rätt och aldrig upphörde han, äfven när utsig-

terna voro mörkast, att arbeta för freden. Så t. ex. uttalar

han sitt bestämda ogillande öfver den stridslystne Örebrohöf-

vitsmannen Åke Hanssons inbrott i Halland och Skåne och bekla-

*) Skand, Handl. XIX. 3.
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gar ej hans fall genom annat än den kalla anmärkningen : "det

är icke utan orsak satt i lagboken, att Svenske män skola ej

pligtige vara att begifva sig längre än till landamäret". Och

hvad fredskärleken beträffar, så hafva vi ännu under det upp-

rörda året 1510 ett nytt vittnesbörd derom, då han i Septem-

ber skrifver till riksföreståndaren: "när Kalmar och Borgholm

återkomma i rikets våld, hvilket vi hoppas snart skall med

Guds hjelp inträffa, emedan de Lybske oss tillhandaga , vore

icke orådligt för hvarjehanda sakers skull, att vi med de Lyb-

ske tillböde, att det måtte komma till fred och stillestånd mel-

lan Sverige, de Lybske och konungen . . . Mellan de Lybske

och konungen skall det väl snart komma till fred, efter de Ty-

ska herrar och städer dertill arbeta. - Vore det så godt, att

vi oss icke förglömde och vore de siste . . . Allsmäktig Gud

unne eder dertill insigt och nåd, att I måtten finna utväg att

på detta örlig få en ända, hvilket högligen göres oss behof*
1

).

Dock — Jakob Ulfssons råd följdes ej längre och kunde

måhända ej längre följas. Väl både begärdes de och erhöllos

ofta äfven under hela Svante Stures regeringstid; men allthän-

tyder dock på riktigheten af den gjorda anmärkningen, att

makten ej mer syntes hafva sin stödjepunkt hos kyrkans förste

man. Intet spår till missnöje deröfver förmärkes likväl hos

denne. Hans bref till den forne politiske lärjungen äro alltid

vänliga, om ock i regeln något kortare än de till företrädaren

ställda. Ofta klagar han öfver folkets tryckta belägenhet, nå-

gon gäng äfven öfver de alltför tunga bördor, som blefvo ho-

nom sjelf pålagda, och öfver godtyckliga handlingar mot hans

vänner ; men i hvarje fall sker det med den återhållsamhet, som

den förhandenvarande ställningens beskaffenhet kräfde. Icke ens

ett mot hans egen sven och några tjenare begånget våld jemte

åtskilliga, efter hvad det vill synas, af herr Svante sjelf fällda

obetänksamma ord rubbar detta jemnmått. I det bref af d.
w28

Juli 1510, som härom handlar, förklarar tvärtom ärkebiskopen,

l

) Grönblad. Källor till Finlands historia. 1. s. 486— 487.
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att dylikt, huru ledsamt det än voro, ej ginge honom djupt till

hjertat, utan trodde han fastmer, att han och riksföreståndaren

"ätit sa många skäppor salt tillsamman'', att ej någon af dem

lat den inbördes endräkten rubbas genom de menniskors försök,

som gerna såge, att detta af en eller annan anledning kunde

ske. "Vi • skrifver han — pläga icke för små ting öfver-

gifva gammal välvilja och vänskap", och han slutar brefvet

med den tillitsfulla bönen, att, om vår Herre snart täckes bort-

kalla honom Iran denna syndiga verld, Svante då ville skydda

Upsala domkyrkas rätt och tillse, att ej nytt kyrkligt öfver-

hufvud blefve kapitelfäderna och menige presterskapet påtru-

gadt
1
). Att han dock äfven kunde föra ett annat och strän-

gare språk, när han trodde det vara oundvikligt, bevisas af de

ett år senare skrifna brefven, genom hvilka i rådets namn Svante

skarpt förebrås, att han till rikets skada onödigt förlängde

krigstillståndet och dessutom begått stora fel, som gjorde det

till en nödvändighet, att höfvitsmannadömet nu fråntoges ho-

nom och öfverflyttades på någon annan 2
). Svaret härpå blef

naturligtvis lika skarpt, och hotet verkställdes icke. Svante

Sture förblef riksföreståndare till sin, menskligt att döma, allt

för tidigt inträffade död d. 2 Januari 1512 och öfveiiefdes af

sin vän och tuktomästare.

Under de åtta oroliga år, han innehaft styrelsen, hade ej

mycket kunnat uträttas för rikets inre angelägenheter. Några

sådana af vigtigare beskaffenhet blefvo dock handlagda. Så

utfärdades en stadga för fastställelse af en äldre reglering af

gränserna mellan Sveriges norrländska provinser och Norge;

Stockholms handelsrätt reglerades i förhållande till de nära lig-

gande utländska och finska städernas; och för bergverken och

myntväsendet gåfvos nya föreskrifter. Huru mycket ärkebiskop

Jakob i dessa åtgärder deltagit, är obekant. Hvad man der-

*) Skand. Handl. XX. s. 291. Jemf. för öfrigt Jakob Ulfssons bref i

samma del af Skand. Handl. och hos Grönblad på spridda ställen i ofvan

citerade Handl. 1 s. 362—520.
2
) Jemf. Skand. Handl. XX. s. 251-265,
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emot vet, är att lian tillsamman med de öfriga rådshérrarne

utfärdade påbud om fördelning- af de stora soclnarné i Finland

och deras förseende med flera kyrkor, äfyensom att han dragit

försorg om Nådendals kloster
1

). De förvaltningsåtgärder af

honom, som man med säkerhet nu kan uppvisa, äro således mer

af kyrklig än af borgerlig natur. För andra intressen torde

ock på hans sena ålderdom hågen hafva blifvit förminskad.

Hans kärlek till fosterlandet och freden var likväl den-

samma som förr. Efter Svante Stures död gjorde han derföre

ännu en gång ett kraftfullt försök att få slut på det långvariga

osäkerhetstillståndet genom val af en riksföreståndare, som

tänkte lika ined honom sjelf och på allvar ville återställa lugn

och trygghet. Många, särskildt bland biskoparne och den gamla

adeln, understödde honom härutinnan af fullgiltiga skäl; ty de

ständigt fortsatta fejderna hade nu fullkomligt uttömt allt lan-

dets välstånd, framkallat bittert hat emellan olika folkklasser

och försatt en stor del af den på samma gång retade och väp-

nade allmogen i en stämning, som snart kunde göra all sam-

hällsordning omöjlig. Ingen tänkande man fanns, som ej insåg

och beklagade detta elände, och ingen fanns följaktligen heller,

som ej önskade fred. Men olyckligtvis var enda vilkoret för

uppfyllelsen af en sådan önskan förbund med Danmark och för-

bund med detta rike åter detsamma som undergifvenhet under

dess konung. Der låg klippan, på hvilken den gamle ärke-

biskopens och hans meningsfränders försök strandade. Om de-

ras kandidat till riksföreståndarevärdigheten, Erik Trolle, ville

den yngre adeln, allmogen och borgerskåpet ej höra talas, eme-

dan han var ''Danskt sinnad'', och af detta mötparti, som un-

der dåvarande förhållanden vanligtvis blef det segrande, valdes

i stället den aflidne Svantes unge son, Sten Sture den yngre.

De besegrade måste tydligtvis fördraga livad de ej kunde ändra,

och Jakob Ulfsson gjorde det för sin del utan knot. Inom kor-

tare tid än en månad efter valet var lian redan i skriftvexling

') Jeraf. Reuterdahls Sv. kyrkrs hist. III. 1. s. 381 och III. 2. s. 46.
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med don tredje Sturen dels rörande en biskopens af Ösel ange-

lägenhet
1
), dels för atl försvara sig mot Lika dumdristiga w&m

ogrundade beskyllningar, hvilka blifvit mot honom framkastade,

Eu bonde från Sala-trakten, Olof Månsson, hade nämligen, en-

ligl tidens osed, om ärkebiskopen utspridt falska rykten och

icke ens försmått att för riksföreståndaren berätta, hurusom

lian i slaget vid Rotebro (1497) låtit slå ihjäl många bönder

och sedan pä Staket pina flera andra till döds. Nu upplyser

lian helt fogligt herr Sten om sägnens orimlighet och beder

honom undervisa bonden om sitt misstag eller, i fall han åter-

väudt till sin hembygd, låta fogden i orten lemna honom nö-

digt besked. "Det är mången god man — skrifver han —
lefvandes, som tjente eder fader den tid han och vi voro beläg-

rade på Stäket. De veta väl, huru det hade sig med slaget

vid Kotebro och att vi foro väl med de bönder, som grepne

voro, då belägringen vardt upphäfven, och att vi löste dem med

våra egna penningar af ryttarne". För öfrigt kände nog ärke-

biskopen sjelf, huru han skulle kunna skaffa sig rätt mot be-

lackaren, men han ville hvarken dennes eller någon annans skada.

"Allsmäktig Gud gifve tålamod. Han (Kristus, sanner Gud)

ha fver mera lidit för vår skulF o. s. v.
2

). Ett nytt prof så-

ledes på detta milda sinnelag, som aldrig förnekade sig utan

nödtvång. Och ännu ett annat på sin fosterländska omtänk-

samhet gaf han det följande året (1513). På sommaren var

dä utsatt ett möte att hållas i Köpenhamn emellan Svenska

ombud och den nye Danske konungen Christiern II för att, om

möjligt, afsluta en fredlig uppgörelse. Jakob Ulfsson, som sy-

nes hafva fått någon underrättelse, att ett Holländskt sändebud

skulle vid nämnda möte infinna sig, fäster nu i bref af d. 24

Jim i ri k storeståndarens och de i Stockholm församlade riksrå-

dens uppmärksamhet på angelägenheten deraf, att de Svenska

ombuden öppnade underhandlingar med detta och erbjöde Hol-

*) Se Grönblad: Handl. 1. s. 550.
2
) Jemf. brefvet d. 20 Aug. 1512 i Diplomat. Dalekarl. 1. s. 218.
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ländarne fritt tillträde till riket samt visar, livilka stora för-

delar i både kommercielt och politiskt hänseende dermed kunde

vinnas. Det vore nämligen nyttigt, att Lybeckarne finge nied-

täflare i handeln på Östersjön för att derigenom få de alltför

höga priserna på salt, kläde och andra förnödenhetsvaror ned-

tryckta, och för vestknstens trygghet vore det likaledes af vigt

att hafva de mäktige Holländarne till vänner
1
). Detta råd hlef

emellertid det sista af mera anmärkningsvärd betydelse, som

han under sin embetstid gaf sina medförvaltare af rikets an-

gelägenheter.

I fyratiofyra år hade Jakob Ulfsson varit Sveriges ärke-

biskop och förste rådsherre, dä han på hösten 1514, tryckt af

år, sjukdom och oro för fäderneslandets framtid beslöt att ned-

lägga sitt embete. Sten Sture, med hvilken han om saken råd-

gjorde på ett möte i Telge, försökte att derifrån afråda honom,

men utan framgång. Den gamle stod fast vid sitt beslut och

ville blott före åtgången förvissa sig om en duglig efterträdare.

Gustaf Trolle, son af den förut nämnde riddaren Erik Trolle,

ansågs vara den rätte mannen. Han var känd för goda

kunskaper och mycken kraft, hade blifvit vid något utländskt

universitet graduerad och var nu archidiaconus i Upsala. På

Jakobs förord valdes han af dervarande kapitel till ärkebiskop,

och Sten Sture sjelf, som var mycket belåten med valet, skref

till påfven Leo X med begäran om nödig stadfästelse, hvilken

ock i Maj 1515 beviljades
2
). Både den nyvalde och hans fa-

der afgåfvo naturligtvis de bästa försäkringar. Aldrig hafva

dock löften blifvit grymmare svikna. Han som i främsta rum-

met fordrade och emottog dem fick lefva tillräckligt länge för

att erfara de sorgliga följderna af sin tro på en trolös man.

De från hans sida vanliga bemödandena att ställa allt till rätta,

») Jemf. Grönblad. Handl. i. s. 595.
a
) Beskriining på huru med vulet tillgick finnos i Sten Stures berät-

telse vid Tclge riksdag don 30 Juli 151(5. Se Skand. Handl. XXIV s.

45 ff. Leo X:s konfirmationsbulla orig. perg. i riksarkivet, excerpcrad i

Celses Bullariiim.

A. .'V. Svnährrg: Jakoh Tflfttso». f>
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att medla och försona, uträttade här intet
1
). Sten Sture och

(i usta f Troll» 1 Lefde i ständig inbördes fejd till begges och fä-

derneslandets olycka. Den förre segrade, då herredagen i Ar-

boga redan d. 7 .Januari 1517 afsatte Gustaf från det ärke-

biskopliga embetet och lät insätta honom sjelf såsom statsfånge

på Westerås slott; den senare vann någon tid derefter sin fil-

bekanta bedröfliga hämdseger genom Stockholms blodbad. Un-

der denna jäsning var äfven Jakob Ulfsson, såsom misstänkt

för Danskt sinnelag, nära att få dela sin efterträdares fängelse.

En sådan förödmjukelse uteblef dock, och i stället ville man

ännu en gång återinsätta honom i sin forna värdighet. Förslag

derom hade redan 1516 blifvit gjordt af herr Sten, men ej an-

taget. Nu var mot slutet af år 1518 påfliga sändebudet Jo-

hannes Angelus Arcimboldus (cum potestate legati de latere

nuncius) i Sverige för att få Gustaf Trolles sak utredd, och

då, såsom bekant är, tvisten slutade dermed, att den afsatte

prelaten väl återfick sin personliga frihet, men icke sitt embete,

fastställde det nämnda sändebudet ånyo d. 5 Febr. 1519 för är-

kebiskop Jakob "jura oinnia pontificalia". Vore han — säges det

i jastställelseurkunden — af ålderdomssvaghet eller annat laga

skäl förhindrad från embetets utöfning, egde domkapitlet i Up-

sala att uppdraga vikariatet åt en närboende biskop
2

). Föga

troligt är likväl, att något bruk gjordes af den nya fullmakten.

Sa snart Sten Sture fallit och under det konung Christiern än-

nu var i färd med att sätta sig i besittning af riket, återtog

Gustaf Trolle, obekymrad om både afsättning och egen frivil-

lig afsägelse, ärkebiskopsstolen, hvilken ock genom en påflig

bulla af den 13 Maj 1520 blef honom ånyo tillerkänd. Hvad

skulle väl då på den korta mellantiden den numera brutne gub-

ben hafva kunnat uträtta? Efter sin abdikation hade han sökt

ro dels på sin gård Arnön, der ingen säkerhet dock var att

påräkna, dels och företrädesvis i Mariefreds kartusianer-kloster.

*) Skriftvexlingen härom i Skand. Handl. XXIV. 52—90.
2
) Jemf. Troils Handl. till kyrko- och reforni:s hist. I. s. 363.



Jakob Ulfsson, Svea Rikes Ärkebiskop 1470 — 1515. 43

Det var här han ändteligen i döden fann hvad i lifvet aldrig*

blef honom förunnad!

Innan förlossning-en kom, skulle han emellertid få se den

grundtanke, som beherskat hela hans politiska verksamhet, uni-

onsfördragets vidmaktshållande, fullkomligt tillintetgjord. Sven-

ska folkets tålamod var uttömdt och förbittringen mot de her-

rar, som ännu förordade en sammanslutning med Danmark, sti-

gen till en sådan höjd, att till och med hans eget hvita huf-

vud endast af klostermurarne var skyddadtmot öfvervåld. Men

icke ens häraf kunde hans öfvertygelse rubbas. När derföre

den unge man, som försynen utsett till landets räddare och då

flyktig irrade omkring för att om möjligt utföra befrielsever-

ket, Gustaf Eriksson Wasa, från Räfsnäs besökte honom i klo-

stret, fick han af den åldrige patriarken det rådet, att han borde

underkasta sig sakernas nya ordning, hvilket ock utan fara

kunde ske, då han vore inbegripen i den tillgift, som betinga-

des vid Stockholms uppgifvande, och nödig bemedling dess-

utom, i fall så önskades, ej skulle uteblifva. Här voro dock

arven den yppersta vältalighet och den vackraste övertalnings-

förmåga maktlösa, ty händelsernas eget språk var starkare.

Det var — säger oss berättelsen — efter ett af dessa samtal,

som en af Joachim Brahes tjenare infann sig i Mariefred och

med tecken och tårar mer än ord meddelade första underrättel-

sen om blodbadet i Stockholm. Bättre bevis på unionens omöj-

lighet kunde ej gifvas. "Ärkebiskopen blef stum af fasa, och

Gustaf beredde sig till flykt". Han gick ut, anmärker en min-

nestecknare
1

), från den siste patriotiske unionsanhängaren för att

sjelf blifva den förste patriotiske unionsfienden. När Jakob

Ulfsson dog år 1521, var den nya tiden redan inne.

Äfven för kyrkan hade en sådan ny tid inträdt. Under

hela det femtonde århundradet hade väldiga andliga rörelser

fortgått inom en stor del af det kristna Europa och frndteligeD

i Martin Luther fått en målsman, som kunde gifva dem en sund rikt-

*) Biograf. Lexicon öfver narank. Sv, män 24 d. s, 368.
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ning och förstod atl reformera ulan att omstörta. Inom den

Svenska kyrkan hade dock någon synnerlig verkan af dessa rö-

relser ännu icke varit förspord. Det religiösa lifvet fortgick

der ganska ostördt i den gamla medeltidsandan och de gamla

medeltidsformerna, och de våldsamma brytningar på det borger-

liga området, som särskildt utmärkte unionstidehvarfvets sista

skede, hade på del kyrkliga området ingen motsvarighet. Yäl

förekommo äfven här godtyckligheter och förgripelser af hvar-

jehanda slag, men oberoende af allt politiskt partiväsende fo-

gade sig likväl både stormän och menige allmoge efter kyrkans

bud, och hvarken mot hennes lära eller ordning fanns någon

opposition, som kunde gifva anledning till oro. För Jakob

rifsson blef det derföre möjligt att under sin långa förvalt-

ningstid såsom kyrklig styresman med kraft och framgång vår-

da de angelägenheter, åt hvilka han äfven helst egnade sitt

arbete. Försöker man då att besvara den frågan, hvad han i

lugnet som föregick stormen för kyrkan uträttat, så kommer

måhända svaret icke desto mindre att få ett torftigt utseende

för de menniskor, som tro sig böra mäta frukterna af en kyrk-

lig verksamhet efter vissa i protokoll eller berättelser uppteck-

nade facta. När i våra dagar en metodist berättar, att han på

några timmar omvändt 174 medmenniskor, en kolpor tör, att han

under loppet af en vecka hållit 25 föredrag, en katolsk munk,

att lian brukar anställa bikt tre gånger dagligen o. s. v., så

äro visserligen dylika siffror egnade att gifva mången en vac-

ker föreställning om vederbörandes nit, men torde lika fullt

i eko böra föranleda öfverdrifna slutsatser. Härmed må emeller-

tid förhålla sig huru det vill, så var hela detta moderna bok-

föringsväsende främmande för den tid, om hvilken nu är fråga.

Det lilla, som verkligen en gång fanns antecknadt, dels i dom-

kapitlens och kyrkornas arkiv, dels i synodalhandlingar, har

dessutom till största delen gått förloradt. Hvad som fiiines

i behåll, är dock tillräckligt för att styrka det omdömet, at^

ärkebiskop Jakob var en. på samma gång fromsinnad och all.
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varlig' man, som med ovanlig' skicklighet höll styret i sin hand

och samvetsgrant fullgjorde de pligter, som blifvit honom ålagda.

De allmänna grunddragen af Svenska kyrkans forfattning-

under nyssnämnda tid äro tillräckligt kända för att här göra

en närmare beskrifning öfverflödig. Hela kyrkoområdet var in-

deladt i sju stift, som styrdes af biskopar, hvilka åter i de s.

k. domkapitlen eller de vid stiftskyrkorna anställda presterna

(kaniker) hade rådgifvande myndigheter vid sin sida. Vidare

var hvarje stift indeladt i vissa kontrakt, inom hvilka prostar

såsom vikarier utförde biskoparnes befallningar, då dessa ej

funno för godt att sjelfva omedelbarligen vidtaga sina sty-

relseåtgärder. Församlingarne ändteligen voro sammanslutna

i socknar (hvilken ordning i vårt land är lika gammal som

kristendomen) och vårdades der i första hand af sockenpresterna.

För att åstadkomma enhet emellan alla dessa ett stifts särskilda

beståndsdelar höllos på biskopens kållelse stiftssynoder eller

"prestamöten", till hvilka presterskapet borde infinna sig för ge-

mensam uppbyggelse samt för att mottaga de uppmaningar och

underrättelser, som han kunde hafva att meddela. Men ett ännu

mer omfattande och mäktigare föreningsband var genom lag

anordnad! Såsom hvarje stifts presterskap hade sin egentlige

styresman i biskopen och tillfälle till gemensam andakt och un-

dervisning i stiftssynoden, så hade biskoparne och deras när-

maste, kani kerna, det vill med andra ord säga hela kyrkopro-

vinsens representanter, sin styresman i ärkebiskopen samt till-

fälle ej blott till gemensam andakt och undervisning, utan äfven

till gemensamma heslut i provinssynoden. Genom denna an-

ordning var uppenbarligen den högsta förvaltningen af Svenska

kyrkans angelägenheter lagd i ärkebiskopens hand, liksom lag-

stiftningen i provinssynodens, i fall man annars på ifrågava-

rande tid kan uppdraga några bestämda gränser emellan för-

valtning och lagstiftning samt emellan dem och lagskipningen,

hvilken likaledes i många, fall af synoden utöfvades. Landets

öfriga biskopar kallades ock ärkebiskopens "lydbiskopar" och

aflade till honom på samma gång som till påfven tro- och huld-
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hetsed*). Väl var det Lundensiska primatet, som genom en

tillfällighet bibehölls, då Sverige i midten af 12:te århundra-

det förklarades för en sjelfständig kyrkoprovins, aldrig formligen

upphäfdt; men det hade i sjelfva verket numera blifvit ett blott

namn, och sådana Upsala-ärkebiskopar som en Nils Bagvalds-

son och en Jöns Bengtsson voro i intet afseende hågade att

dela sin makt med någon annan, i främmande land bosatt pre-

lat. Når derföre den sistnämnde gjorde anspråk på den visst

icke politiska, utan rent kyrkliga titeln "primas Sueciae", låg

väl deruti ej så stor förmätenhet, som flera med det kyrkliga

språkbruket obekanta skriftställare velat påbörda honom, ty

han fordrade dermed helt enkelt att få heta livad han i sjelfva

verket var. För den ödmjukare efterträdaren, Jakob Ulfsson,

hade det stolta namnet ej samma värde. I alla sina skrifvel-

ser använder han den blygsammare benämningen "Jacobus mi-

seratione divina archiepiscopus Upsalensis" ; men man missta-

ger sig mycket, om deraf slutas, att han mindre än företräda-

ren höll på sin kyrkliga myndighet. Han tvärtom utöfvade

den med samma kraft, fastän med långt större måtta och klok-

het till kyrkans båtnad.

Provinssynoden eller, så som den nu skulle kallas, kyr-

komötet i Arboga år 1474 är det första större tillfälle, då Ja-

kob Ulfsson lär oss känna arten af sin kyrkliga verksamhet

såsom ärkebiskop. Intet sådant möte hade varit hållet sedan

1441, och under den oroliga mellantiden hade det sedeförderf,

som var allmänt utbredt öfver Europa, äfven i Sverige gjort

nya eröfringar. Der fanns särskildt bland presterskapet ett

gammalt ondt, som väl icke för något land var främmande,

men dock måhända var i vårt fädernesland på ett egendomligt

sätt rotfästadt. Aldrig hade Svenska presterskapet utan knot

*) Tre sådana skriftligt afgifna eder finnas i behåll från Jakob Ulfs-

sons embetstid, nämligen af Olaus, electus Arosiensis 1488, (P. Nigra.

Historia om Vesterås biskopar s. 77), af Mathias, electus Strengnensis 1501

(Spegels bevis s. 94) och af Vincentius Scarensis 1506 (orig. perg. i

riksarkivet).
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och protester fogat sig" efter celibatslagen, och när lydnad icke

desto mindre måste iakttagas, hade nian tyvärr alltför ofta till

ståndets vanheder tagit sig ersättning i concubinat. Den all-

männa meningen inom församlingarne synes icke heller hafva

varit synnerligen sträng i fråga om otillåtet förhållande emel-

lan ogifta personer af de båda könen. Med dessa förhållanden

jemte många andra sysselsatte sig Arbogamötet, hvars hand-

lingar bära klart vittnesbörd om, huru högt både mötet sjelf

och dess nye allvarlige ordförande stodo öfver sina föregångare.

Bland de 42 punkter, i hvilka mötets beslut är affattadt, angå

flera presterskapets lefnadssätt, äfvensom den nämnda lösaktiga

församlingsopinionen, och äro mycket stränga. Så stadgas, att

ingen prest finge hafva i sitt hus en mulier suspecta, långt

mindre en concubina, och skulle öfverträdelse af förbudet be-

straffas först med böter och penitens, sedan med suspension och slut-

ligen med afsättning. De som lärde, att ogifta personers kötts-

liga umgänge ej vore en dödlig synd, skulle såsom kättare

exconmiuniceras lika väl som de, hvilka förnekade helvetets till-

varo eller plundrade skeppsbrutne. Vidare förordnas, att vid

hvarje domkyrka borde finnas en reformator scholarium för att

hafva tillsyn öfver de blifvande klerkernas både undervisning

och seder. De som svuro groft och envist, särskildt vid Guds

namn och Kristi sår eller lemmar, skulle excommuniceras och

kungörelse derom uppläsas från predikstolen. För öfrigt utfär-

das åtskilliga föreskrifter om presternas klädedrägt, om fastor

och messor, om domkapitlen, hvilkas betydenhet man ville för-

stärka, om kanikernas tjenstgöring, om upprättande af sjukhus

vid hvarje domkyrka m. m., och slutligen afsändas äfven till

stiften allmänna varningsbref mot föröfvande af våld mot

kyrkan 1

).

Samma drag af sträng nitälskan för ordning och tukt fram-

träda i många andra ärkebiskop Jakobs handlingar. Så, för

*) Se Nettelbladt. Statuta synod. Jemf. Reuterdahls Sv. kyrk.s hist. III.

2. s. 178.
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att anföra ett nytt exempel, skref han, understödd af andra bi-

skopar och verldslige rådsherrar, till don stridslystne Heming

Gad, som blifvit vald till biskop i Linköping, men länge vårds-

lösal både sin konfirmation hos påfven och sina embetsåliggan-

den, ar L506 etl mycket allvarsamt förmaningsbref, i hvilket

han erinrar om förut gifna tillsägelser
1

) och nu återigen på-

minner honom om nödvändigheten af att ej längre låta stiftet

förderfvas, utan fastmor ofördröjligen göra slut på oredan och

efter öfverenskommelse med kanikerna ställa så, att någon god

man utsagos till förvaltare af dess angelägenheter
2
). — Ett

annat bland presterskapet i allmänhet gängse oskick hade han

tidigare sökt att förebygga. Många prester, som af ålder eller

sjuklighet voro oförmögne att tjenstgöra, brukade nämligen,

oakta dt hjelp af kyrkomedel eller af efterträdare vanligtvis var

a t dem anslagen, öfvergifva sina församlingar, slå sig ned än

här än der i landet samt genom tiggeri åstadkomma förargelse

och förakt för embetet. Häremot utfärdade ärkebiskopen 1475

ett uttryckligt förbud och föreskref, att dylika prester skulle

hålla sig till Upsala kyrka såsom en moder och der lefva af

det understöd, som kunde lemnas, då han sjelf äfven ville sörja

för, att några tillfälliga inkomster måtte komma dem till godo,

och de sålunda blifva iståndsatta att lefva sitt kall värdigt.

Voro de sjuka, skulle de vårdas på sjukhus. Efterkommo de

icke donna föreskrift, skulle de förlora det understöd de åtnjö-

to
3

). - Älven till församlingarne voro hans ordningsbud lika

bestämda. Redan på sin första visitationsresa 1471 erinrade

lian Jemtländingarne om nödvändigheten af att bortlägga sin

osed att vid tiondens utgörande betala blott livart 15:de eller

20:de korn af jordens afkastning samt förordnade dessutom om

prostgårdar, om sockenstugornas bortflyttande från dessa gårdar

*) Förmodligen åsyftas härmed ett både vänligt och skarpt besked, som

han i bref år 1501 gifvit både ouiförmälde Heuiing och biskop Mats Gre-

gersson i Strengnäs rörande kyrkans rätt.

2
) Skand, Handl. XX. s. 26 ff.

3
) Orig. bref i riksarkivet.



Jakob Ulfsson, Svea Hikes Ärkebiskop 1470— 1515. 49

till kyrkovallarne m. m.; och då befallning-en under den föl-

jande tiden ej fullständigt åtlyddes, gaf lian dem år 1510 en

ny att ofördröjligen verkställa livad som blifvit dem ålagdt
1
).

-

Ja till och med i förhållande till påfven gjorde han, efter all

sannolikhet, sin myndighet gällande, då kyrkans lagbundna ord-

ning och sjelfständighet det fordrade. Yäl finnes icke något

särskildt historiskt bevis för att så skett; men det allvarsamma

bref biskop Magnus i Åbo d. 11 Nov. 1497 skref till honom

angående åtgärder, som borde vidtagas för att stäfja den påf-

liga curians godtyckliga förfogande öfver Svenska prestlägen-

heter
2

), blef ganska säkert icke utan verkan. Brefskrifvaren kände

tillräckligt den man, till hvilken han skref, för att veta, att

denne ej skulle låta frågan falla.

Det var emellertid icke af reglementariska stadgar och

rättigheters bevakande, Jakob Ullsson i högre mening väntade

kyrkans välfärd. Han visste nog, att det kristliga lifvet inom

hennes sköte måste genom långt verksammare medel befrämjas,

och af dem gjorde han äfven bruk. Ingen af hans samtida

visade sig mer angelägen än han öm gudstjensts stiftande och

upprätthållande. Genast vid tillträdet af sitt embete inrättade

han en ny dubbelfest för den heliga Brigitta; några år senart 4
,

föreskref lian extra messor i anledning af det Finska kriget; i

Upsala domkyrka och Stockholms "bykyrka", äfvensom annor-

städes i bi ndet, stiftades dels af honom sjelf, dels af andra med

hans bekräftelse, icke få altaren, hvilka försågos med nödig-

egendom, och många särskilda påbud om fastor, aflatsbref och

annat, hvarigenom enligt katolskt föreställningssätt uppbyggelse

och sedlighet skulle befrämjas, blefvo af honom utfärdade
3
). Nu

kan visserligen från protestantisk ståndpunkt med skäl anmär-

kas, att gudstjensternas quantitet var en klen ersättning för

*) Orig. br. i riksark.

2
) Se Grönblad: Källor till Finhs iiist. 1. s. 92.

3
) Se Reuterdalil: Sv. kyrk.-s hist. 111. 2 s. 48. Jeinf. Peringsköld

:

MonunieMta Ulleraker. s. 13 och 303.

A. X. Sundberg: Jakob Ulfsson. 7
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deras underhaltiga qualitet, och att livarken det mekaniska mess-

väsendet, sådant det i allmänhet var, ej heller och ännu min-

dre aflaten kunde synnerligt bidraga till en sann och lefvande

kristendom; men hvarje tid bör dock mätas med sitt eget mått,

icke med ett främmande, och dessutom torde verkningarne hafva

varit åtminstone vida bättre än man vanligen är böjd att an-

taga. Sjelfva den katolska aflaten, huru litet den i och för

sig kan försvaras, var ganska omsorgsfullt beräknad på att

genom evangeliska löften förmå syndare till bättring och om-

vändelse. Till hvilka missbruk den än urartade, var nämligen

alls icke meningen att utan vidare omständigheter i kyrkans

namn bortskänka nådens gåfvor. Indulgentia förutsatte poeni-

tentia, och om än denna senare föga djupt uppfattades, miss-

förstods den väl sällan ända derhän, att icke vissa grofva syn-

der och laster borde afläggas. Annorlunda tänkte sig icke hel-

ler Ja kol) Ulfsson saken. Det är för öfrigt ett stort misstag,

om man föreställer sig, att han var belåten med presternas me-

komiska fullgörande af sina skyldigheter vid gudstjensten. Hans

allvarligt varmhjertade och vältaliga ord i företalet till brevia-

riitm Upsaliense äro härpå en lysande vederläggning. Tresterna

— säger han der — böra i helighet och hjertats andakt öf-

vergå lekmännen, och likväl träffas prester invecklade i afsky-

värda synder och lagbrott. Följden deraf är, att Guds tempel

föraktas af menigheten, Guds sakrament behandlas ovärdigt,

gudaktighetsöfningarne minskas och prestembetet, det förut vör-

dade som både kallades och var ett konungsligt embete, nu är

veidet ringa och sjunker än mer i anseende, ja till och med

af* menige man afskys för presternas många brotts skulF. Den

se] n vill verka för andras förbättring bör derföre, menar han,

börja med sin egen, och vägen dertill vore ånger, syndabekän-

nelse och bön 1
). ÄfVen ett annat bevis af samma slag finnes

i behåll. En bok af okänd författare var utgifven med titeln

"lavacrum conscientia3
,:

, som synes hafva innehållit vägledning

») Se Biograf. Lexikon b. 23. s. 341.
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till samvetspröfaing. Denna boks 18:de kapitel, som gaf hvarje

skriftefader anvisning, huru lian borde pröfva sitt eget samvete

för att rätt kunna höra bigt och hålla messa, fann ärke-

biskop Jakob så vigtigt, att han lät aftrycka det i form af

tafla och anbefallde alla prester i sitt stift att hafva det upp-

satt i sacristiorna och städse läsa det med uppmärksamhet 1

).

Liksom han sålunda hos presterna försökte att inskärpa

den främsta af alla pastorala vishetsregler, att för egen del

bringa hjerta och lefverne i harmoni med det heliga de hade

att förvalta, så vinnlade han sig ock att genom predikningar på

modersmålet hos församlmgarne motverka allt fastnande i döda

former och göra gudstjensterna verkligt uppbyggliga. Predikan

hörde, såsom bekant är, icke egentligen till medeltidens kult, och

messan hölls på latin, med det enda undantag, att enligt ett

synodalbeslut här i landet på hvarje sön- och högtidsdag fader

vår, englahelsningen (ave Maria) och tron skulle af socknepre-

sterna för menigheten uppläsas på modersmålet. Att predik-

ningar likväl äfven under den tiden blifvit hållna, och det icke

blott af Dominikaner-munkar, som för denna sin verksamhet kal-

lades predikarebröder, utan äfven af prester, som dertill egde

förmåga, lider intet tvifvel. Det var nu detta uppbyggelseme-

del ärkebiskop Jakob var synnerligt angelägen att befordra.

Huruvida han sjelf var någon stor andelig talare, är okändt;

men får man döma efter den klara och innerliga stilen i hans

skrifvelser, så borde han hafva varit det. Yisst är både att

han från trycket lät utgifva andaktsböcker, som voro goda för

sin tid, och att han särskildt vid sådana högtidliga tillfällen,

då mycket folk var samladt, lät predikanter af första ordnin-

gen uppträda. Så förde han med sig till S. Katharinas kano-

nisationsfest i Wadstena (d. 1 Juni 1489), vid hvilken äfven

Sten Sture var tillstädes, teol. professorn d:r Jakob Grislonis,

som höll Svensk predikan inuti kyrkan, under det predikan

samtidigt hölls af konventsbröder på kyrkogården, både norr

*) Jemf. Keuterdahl: Sv. k. hist. 111. 2. s. 422.
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och söder om kyrkan, så att de till tusental ankomne alla finge

pfi samma gång höra det som fröjdade deras hjertan. Den

nämnde Gislonis talad» 4

, säger berättelsen, nära två timmar ''myc-

ket gudeligen" och med en sådan värma, att tårarne ideligen

rnn no honom på kindbenen, om verldens upphof, englarnes fall,

menniskans fall, patriarchalgudstjensten, Moses och Kristus,

apostlar, lärare och helgon från Ansgarius till Brigitta, så le-

dande sig ned till hennes dotter, åt hvilkens ära festen var

egnad. På ungefar samma sätt synes det hafva tillgått vid

en skrinläggning af helgonben två år före Jakob Ulfssons död,

då "somme predikade på Svenska, somme på latin". Och läser

nian vidare beskrifningen på den högtidliga akt, hvarmed Erik

den heliges baner år 1495 af ärkebiskopen öfverlemnades till

Sten Sture för kriget mot Ryssarne, så måste man antaga, att

äfven vid det tillfället ett likartadt förfarande blifvit iakttaget.

Allmoge var då församlad "tät som en skog", och rörelsen bland

denna massa så stor, att tårar runno af män såväl som qvinnor,

suckande: Gud i himmelen vare allom Svenskom huld. Utan

något både begripligt och gripande andeligt föredrag lär väl en

så mäktig rörelse svårligen hafva varit framkallad
1

).

En annan sak, som likaledes torde förtjena antecknas, är

ärkebiskop Jakobs omtanke att upplysa menige man om bety-

delsen af sådana anordningar, som med gudstjensten voro för-

bundna, och icke sällan missförstodos. Så hade på åtskilliga

ställen inom hans stift oro uppkommit på grund af gängse fal-

ska föreställningar om sakramentsförvaltningen, i hvilket grann-

laga stycke allmogen misstänkte obehöriga nyheter vara inför-

da. I anledning häraf skref han till Upsala domkapitel ett

bref af följande innehåll: "Vördige herrar och käre bröder i

Kristo. Yi hafva i dag fått edert bref, som innehåller, att ett

högljudt mummel höres från bönderna i flere socknar deröfver,

att nattvardens sakrament ej på vanligt sätt alla söndagar in-

bäres till altaret, ett mummel, som är åtföljdt af många för-

*) Se Biogr. Lex. p. anf. st. s. 339.
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argelseväckande uppträden och hvarjehanda hotelser; hvarföre I

begären veta, huru I hören möta sådana deras villfarelser och

uppträden. Vördige herrar! Emedan S. Laurentii fest tillstun-

dar, då man hoppas att många skola komma till Upsala, så

synes oss gagneligt, att emellertid scholasticus eller en annan, som

efter tur då skall hålla tal (eller predikan — habiturus est sermo-

nem), på någon dag ingår med eder i noggrann öfverläggning, ge-

nom hvilka medel allmänheten må kunna öfvertalas att tåligt

fördraga livad som är helsosamt och i god mening' s.tadgadt

med hänsyn till sakramentets värdiga behandling. Ja det skulle

vara nyttigt, att några dylika övertalningsförsök uppsattes

skriftligt, delade i flera artiklar, och sändes de lärdare presterna

i hvarje kontrakt, på det de måtte i landskyrkorna uppläsas

från predikstolen (de ambone), och om eder behagar att sända

oss några dylika skriftliga uppsatser, skola vi låta uppläsa dem

... i Fjerdhundra och Timida genom de erfarnare presterna.

Och på det arbetet att författa nämnde artiklar ej må falla herr

Scholasticus för tungt, må han under tiden få ledighet från

sina vanliga föreläsningar; ty icke . . . bör man i denna del

vika för mängden genom upphäfvande af en kyrkostadga (sta-

tutum), då sannolikt detta mummel ej ingifves af den Helige

Ande, utan snarare af den gamle fiendens oupphörliga frestel-

ser, hvilken, såsom vi veta, alltid efterlängtar och önskar van-

hedra sin skapare Herren Jesus Kristus. Må edra vördigheter

kunna i Kristi kraft verksamt befordra församlingens lycka och

lugn"
1

). — Alltså att upplysa allmogen, men icke låta henne

med sina fördomar egenvilligt råda, var det lika mycket om
klokhet som om fasthet vittnande beskedet.

Utom de vanliga gudstjensterna med ord och sakrament

fanns äfven ett annat medel för tidens fromhet i helgon- och

relik-dyrkan. Hvarje lands kyrka icke blott ansåg för en syn-

nerlig ära, utan ock för en oskattbar andelig förmån att bland

*) Brefvet, skrifvet på latin, finnes aftryckt i Troils Handl. II. s. 373.

Ö Ivers, i Biogr. Lex. p. anf st.
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sina hädangångne medlemmar fä räkna ett så stort antal som

möjligt af sådana, som blifvit kanoniserade eller förklarade vär^

diga att i helgonens krets upptagas, Ju flera helgon, desto

flera förebedjare hos den himmelske fadren och desto flera dyr-

bara mellanlänkar emellan det förflutna och det närvarande samt

emellan detta och det tillkommande. För enahanda slags vörd-

nad voro äfven relikerna föremål, och sällan byggdes någon

kyrka utan att förse sig med en eller annan dylik skatt. Öfver

hvarje nytt förvärf kände man sig naturligtvis mycket lycklig.

Bland mänga andra bevis derpå finnes ett sådant nedlagdt i

det bref, hvarmed domkapitlet i Antverpen framförde sin öd-

mjuka tacksägelse till Jakob Illfeon för en undfången rygg-

kota efter Erik den helige. Här beskrifves på ett nästan barns-

ligt sätt, huru den utmärkta och ovärderliga klenoden (excellen-

tissimum et inestimabile clenodium) blifvit af presterskap och

lekmän högtidligt emottagen samt nedlagd i ett vackert förgyldt

skrin med ett kristallkärl i midten, så att den skulle kunna

af alla ses
1

). Det var då icke underligt, att ärkebiskop Ja-

kob sjelf delade sina samtidas åskådningssätt och var mån, att

hans fäderneslands kyrka i berörda hänseende ej måtte stå till-

baka för andra. I synnerhet visade han sig angelägen att för-

herrliga henne och väl på samma gång sin egen embetsförvalt-

ning med en ny kanonisation. Svenska kyrkan egde redan förut

on izanska försvarlig rad af helgon från Ansgarius till Brigit-

ta; nu ville han, att äfven den sistnämndas dotter Katharina

skulle fa åtnjuta samma ära som modren. För det målets upp-

nående inlät han sig i en vidlyftig skriftvexling med både in-

ländske och utländske män, andlige och verldslige maktegande,

och framför allt med päfven, som hade afgörande rätten i sin

hand. Blott till hälften lyckades dock hans bemödanden. Väl

hitkom år 1487 ett påfligt breve, som högt prisade Katharina

och medgaf hennes translation d. v. s. högtidlig skrinläggning

af hennes qvarlefvor, men den begärda kanonisationen vardt

*) Bref\ et i ryckt i Troils Handl. II. s. 364.
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uppskjuten. Hvad som beviljades var emellertid nog- att för-

anleda den ofvan omnämnda stora festen i Wadstena, som be-

vistades af de flesta bland rikets dignitärer, och hvilken fest

således egentligen var en translations-, icke en kanonisations-

fest. Mer blef det aldrig af, fastän påfven några år senare

medgaf "en utvidgning af den högtidlighet, hvarmed den h.

Katharina skulle äras" och bestämde d. 25 Juni till hennes

högtidsdag
1

).

Med större framgång verkade ärkebiskopen för kloster, ho-

spitaler, helgeandshus eller alla dessa stiftelser, genom hvilka

medeltiden ville bereda dels tillflyktsorter för fromhet och bild-

ning, dels vård åt sjuka, fattiga och värnlösa. Hvad särskildt

klostren beträffar, så var i Sverige deras inre beskaffenhet hvar-

ken bättre eller sämre än annorstädes. Deras antal var här i

förhållande till folkmängden mycket stort och intresset för dem

äfven under det oroliga unionstidehvarfvet oförminskadt. Ko-

nungar och riksföreståndare, prelater och verldslige stormän voro

fortfarande mot dem frikostiga icke blott med skyddsbref och

privilegier, utan äfven med gåfvor och testamenten, och menige

man följde villigt de stores föredöme i att efter förmåga lemna

det understöd, som till inrättningarnes upprätthållande erfordra-

des. Tillgångarne synas dock hafva blifvit ojeinnt fördelade.

Alvastra, Wreta, Sko m. Ii. och framför alla kanske Brigitti-

nerklostret i Wadstena, egde betydlig förmögenhet, under det

andra voro i knappare och stundom rätt knappa omständigheter.

Mot århundradets slut måste likväl äfven de rika klostren icke

sällan vädja till allmänhetens barmhertighet, och till och med

från Wadstena förspordes då klagan öfver brist; ty utgifterna

hade ökats i starkare proportion än inkomsterna, och dessutom

visste de mäktige vid mer än ett tillfälle att hårdt beskatta

x
) Se Keuterdahl. Sv. k. h. III. 2..S. 379. Huruvida ärkebi.-kop Ja-

kob medverkat till de fyra personernas, biskop Brynolfs i Skara, biskop

Nicolaus Hermanni i Linköping, biskop Hemings i Abo och klostersystren

Ingrids i Skenninge länge begärda translation, som af pafven Alexander

VI beviljades 1499, är obekant.
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klosteregendomen. Stundom hände väl ock, att klostrens när-

maste styresmän på dyrbara byggnadsföretag och annat dylikt

anTände mer än förhanden varande tillgångar bort medgifva.

Annorlunda kan man ej förklara, huru t. ex. Sko, som egde an-

senliga gods i nästan alla rikets provinser
1

), behöfde begära

understöd. Bvarhelst emellertid en förlägenhet yppade sig, var

Jakob Dlfsson alltid i spetsen för dem, som sökte lindra eller

afhjelpa densamma. Sa anbefallde han år 1488 i Dalarnes

socknar en kollekt till bönehus och dormitorium vid nämnda

kloster och efterskänkte flera gånger under loppet af de följan-

de Uren till dess förmän tionde af Sko socken, dock mot klo-

strets erkännande, att det icke till en sådan förmån var berät-

tigadt, utan åtnjöte den blott genom hans personliga välvilja.

Likaledes skref han nyss anförda år till Lima socken om kol-

lekt för bröderna i Sigtuna, som ledo af stor fattigdom, och då

ett systerkloster i Kalmar ej längre kunde ega bestånd, för-

enade han, biträdd af rådet, detsamma med ett annat kloster i

Skenninge. Ej mindre var lians omsorg om de öfriga fromma

stiftelserna. Det har ofvan blifvit berättadt, huru han lät mö-

tet i Arboga föreskrifva, att vid hvarje domkyrka borde finnas

ett sjukhus, och kändt är äfven, att han tagit redan grund-

lagda hospitaler och helgeandshus, såsom de i Stockholm, Up-

sala och Söderköping, under sitt speciella hägn 2
). Att beskyd-

da rskapet medförde betydliga egna uppoffringar, behöfver knappt

anmärkas; men huru litet han skyggade tillbaka för dylika, vi-

sar bäst den stora stiftelse, för hvars tillkomst och förkofran

han och ungdomsvännen Sten Sture den äldre täflade i offer-

villighet, vi mena Mariefreds kloster.

Det var vid herremötet i Telge år 1491, då Sten Sture

ville nedlägga riksföreståndarskapet, men öfvertalades att åter-

taga detsamma, som fråga om denna stiftelse först kom under

*) Jemf. re^istrum praadiorum monasterii Sko i riksark.

2
) Bref om alla dessa bär antydda anordningar rinnas dels i riksarki-

vet, dels i Örnhjelms diplomatarium.
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offentlig* behandling. Ärkebiskop Jakob och biskop Konrad

Rogge i Strengnäs hade då redan länge hyst varma sympatier

för en munkorden, som mot slutet af 15:de århundradet blifvit

mycket utbredd i Europa, men i Sverige ännu saknade allt för-

eningsband, nämligen Carthusianernas eller Carthäusernas or-

den. Utan tvifvel hade de båda prelaterna lyckats väcka herr

Stens uppmärksamhet på och deltagande för denna orden, ty

från 1490 synes han påtagligen vara hågad att införa densamma

här i landet. När derföre på nyssnämnda möte förlikningsvil-

kor uppsattes, hörde till dem som riksföreståndaren betingade

sig* af rådet, "att en värdig och helig orden måtte varda stad-

fäst och komma här i riket, som är Vår-Fruorden och kallas

Carhus, hvilken skall blifva försedd med ställe och yttermera

besörjas med ränta och byggning". Rådet antog* vilkoret; men

hvar i denna armodets tid taga det utlofvade stället, räntan

och byggningen? Sten Sture sjelf och hans fromma hustru In-
o

geborg Akesdotter undanröjde snart förlägenheten genom att

upplåta Gripsholms slott och herresäte, hvilket han mot nöjak-

tigt vederlag tillbytt sig af kronan och några år senare med

jord och allt genom formligt gåfvobref till orden öfverlemnade
1

).

Det nya klostret, som fick namnet Pax Marise eller Mariefred,

hugnades dessutom ytterligare med ganska ansenliga fastighets-

gäfvor af andra välgörare, bland hvilka Jakob Ulfsson var den

förnämste. Han skänkte nämligen till detsamma sin fäderne-

gård Hacksta med bifall af fränderna Magnus Giordsson, Nils

Giordsson och Anders Pedersson, på deras hustrurs vägnar,

hvilka fränder fingo ersättning genom köpegods i Jäders soc-

ken 2

). Oaktadt alla förläningar blef klostret likväl hvarken

långvarigt eller synnerligen märkvärdigt. Den största märk-

värdigheten låg kanske deruti, att dess -stiftelse varit en gemen-

sam älsklingstanke hos samtidens två störste män och att de

båda inom dess murar fingo en gemensam grät.

*) Se Keuterdahl Sv. k. hist. III. 2. s. 284
2
) Br. i riksark.

A. A. Sundberg: Jakob Vl/sson. S
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Liksom Jakob Ulfsson mulor hela sin ombetstid med säll-

Bpordl nit verkade för allt, som hörde till kyrkans yttre ord-

ning och inre Ii!', för hennes trygghet* fasthet och sjelfständig-

het, för hennes tjenares och menigheters tukt och uppbyggelse,

tor hennes tillväxt i helgelse och för de särskilda anstalter, ge-

nom hvilka donna skulle befordras eller hennes kristliga barm-

härtighet utöfvas, sä verkade han ock städse för både förökelse

och värdig utstyrsel af de byggnader, som till gudstjenst voro

invigda, eller borde invigas. Pä sina många visitationsresor,

som han ännu i sena ålderdomen, till och med midt i vintren,

utsträckte ända upp till det då vidsträckta ärkestiftets nordli-

gare delar, var denna angelägenhet bland dem, som hvarken

försummades eller lenmades utan materielt understöd, der så-

dant var behöfligt. Att öka antalet af kyrkor var kanske, om

man undantager nämnde stiftsdelar, mindre nödigt, men desto

mer att pryda dem. De i allmänhet små landskyrkorna ut-

märkte sig* visserligen genom en rätt vacker architektur, åt-

minstone till det inre, sedan de äldre platta trätaken blifvit

ersatta af antingen halfcirkelformiga eller spetsbågsformiga sten-

hvalf ; men ornamenterna voro för öfrigt tarfliga. Icke ens träd-

snideriet, i hvilken konst dock redan våra hedniska förfäder an-

sågos skickliga, hade, om icke undantagsvis, förr än mot medeltidens

slut att uppvisa några kyrkoprydnader, som kunde göra anspråk

på skönhet. Ännu sämre var det bestäldt med måleriet. Ända

till början af femtonde århundradet herrskade nämligen den så

kallade tempera-målningen, som ej visste af bättre bindmedel

för färgämnena än lim, gummi, ägghvita och dylikt. Derige-

nom fingo målningarne ett torrt utseende och blefvo dess-

utom mycket förgängliga. Vill hade man försökt att af-

hjelpa detta genom att öfverdraga dem med oljefernissa, men

ej lyckats, ty fernissorna voro så mörka, att målningen skäm-

des, och metoden användes derföre endast för mera handt-

verksmessiga alster. Den konstfärdighet som fanns arbetade

således här på ett föga tacksamt fält. Först sedan en Belgisk

målare vid nyssnämnda tid uppfunnit den egentliga oljemålnin-
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gen blef förhållandet ett annat, ty nu spridde sig denna och

dermed följande konstriktning hastigt från uppfinnarens fäder-

nesland till Tyskland och derifrån till Sverige, hvarest Jakob

Ulfsson med vanlig omtänksamhet visste att af henne göra

bruk.

Granskar man den förteckning öfver konstnärer, som ar-

betat på kyrkomålningar i ärkestiftet på hans tid, hvilken för-

teckning vår utmärkte fornforskare Hans Hildebrand i sina bi-

drag till Svenska medeltidens konsthistoria meddelat, så finner

man, att de till en del varit utländingar, men till minst lika

stort antal Svenskar. Denna proportion förklaras deraf, att redan

hans företrädare Jöns Bengtsson införskrifvit utländske mästare

för samma slags arbete, och säkert hade genom dem äfven en

användbar inländsk målareskola hunnit utbildas. Huru alla

dessa män, hvarifrån de än kommit, blifvit aflönade, veta vi

icke. Troligen var den betalning, församlingarne kunde lemna,

otillräcklig för deras uppehälle, utan fick väl den ärkebiskopliga

kassan fylla bristen. Vare härmed huru det vill, så äro deras

arbeten märkeliga och flera bland dem af ganska högt konst-

värde. De smakfulla och nyligen restaurerade takmålningarne

i Kungs-Husby kyrka t. ex. höra otvifvelaktigt till de yppersta

vårt land och kanske något land i den vägen har att uppvisa.

Anmärkningsvärdt är äfven det stora antal af kyrkomålningar,

som under i fråga varande tid tillkommit. Enligt Hildebrands

uppgift finnas från år 1292 till 1448 endast 4 sådana inom

ärkestiftet, då däremot från Jöns Bengtssons embetstid (1448

—

14G8) finnas 21 och från Jakob Ulfssons med full säkerhet 24,

med en till visshet gränsande sannolikhet 13 och ganska tro-

ligt flera andra af de antecknade 23, om hvilkas ursprungstid

handlingar eller kännemärken ingenting upplysa. Efter år 1514,

då Jakob afträdde, är ett aftagande åter synbart, ty från Gu-

staf Trolles archiepiscopat nämnas blott 3 och från Gustaf

Wasas hela regeringstid 8. Sammanräknas nu dessa siffror, blif-

ver summan 9(>. I anledning häraf— säger herr Hildebrand —
har en af Tysklands mest ansedde konsthistoriska författare un-
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derrilttal honom, att hela Tyskland ej kan bjuda på en sådan

rad af målade kyrkor, som ensamt ärkestiftet i Sverige haft

atl uppvisa
1
). Och likväl är uppenbart förteckningen ännu

ofullständig. Den är det tydligtvis redan derigenom, att den

ondast upptager (le målningar, som blifvit bevarade, icke dem

si »ni bevisligen funnits, men gått förlorade genom kyrkornas

nedrifning eller af andra orsaker. Så finnes i densamma, — för

att nu anföra blott ett enda nära till hands liggande exempel —
icke upptagen den serie af åtta taflor, föreställande S. Eriks

Legend, med hvilken Jakob Ulfsson låtit pryda Upsala domkyrka

och som der, efter vanligheten signerad med hans vapen (en

gul örnklo i blått fält), fans i behåll till branden 1702 2
).

Dessutom lära i grannprovinserna åtskilliga kyrkor finnas, der

likaledes den anbragta örnklon påminner om upphofsmannen till

deras målningar. Låt ock vara, att alla de många konstpro-

dukterna från hans tid icke kunna sägas vara på direkt sätt

af honom ombesörjda, så hade de likväl ganska visst aldrig

sett dagen utan hans kraftfulla understöd. Att få större före-

tag i gång berodde då hufvudsakligen på den kyrklige styres-

mannens förmåga att leda och uppmuntra, och säkert kan man

utan fara för misstag påstå, att den mannen, som hade gruf-

arbétare och smeder i sin tjenst, som hade en egen i hvarje-

handa färdigheter hemmastadd "artifex
1
' hos sig anställd

3

), som

personligen uppgjorde kontrakter med myntmästare, klockgjutare

och boktryckare, äfven förstod att sätta målarne i verksamhet

och ändamålsenligt ordna deras arbete. Också har vår tid, som

hittills varit njugg på beröm öfver Jakob Ulfsson, börjat egna

1

) Se härom Hans Hildebrand: Bidrag till Svenska medeltidens konst-

historh (i Antiquarisk Tidskr. II. s. 339 ff. och IV. s. 156 ff.), äfven-

som summe förfrs: Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid.

2
)

Beskrifning på dessa taflor finnes i Peringskölds Momumenta Uller-

aker.

3
) Denne artifex Andreas Olsson skickades år 1490 på begäran till

Wadstena för att med koppar täcka klosterkyrkans sakristia. Orig. handl.

i riksark.
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honom vackra loford i egenskap af konstens gynnare och be-

fordrare.

Vida större äro dock hans förtjänster om Svenska folkets

bildning. Väl funnos långt före hans tid vid domkyrkorna,

äfvensom vid ett och annat kloster, undervisningsanstalter in-

rättade; men utom det, att kunskapsmåttet som här meddela-

des var ganska inskränkt och tillika ensidigt, måste äfven sjelfva

anordningen hafva varit ojenm och bristfällig, eftersom ärke-

biskop Jakob ansåg nödigt att låta redan den första af honom

hållna synoden i Arboga 1474 gifva föreskrift derom, att vid

fovarje domkyrka skulle tillförordnas en allmän i den pedago-

giska konsten förfaren läromästare, hvilken borde hafva tonsur

och prestdrägt. Denne undervisningens ledare kallades sedan

längre tillbaka scholasticus och hade, när tilloppet af lärjungar

blef större, under sig en rektor scholarium jemte flera andra

medlärare. Så var åtminstone förhållandet vid Upsala dom-

kyrko-skola, som i alla afseenden var den förnämsta i landet.

Sjelfklart är, att vid dessa af kyrkan helt och hållet upprätt-

hållna och allt efter som de mera betydande städerna fingo

större kyrkor till antalet förökade anstalter lärarne voro kyr-

kans män. Detsamma kan på sätt och vis äfven sägas om

lärjungarne, af hvilka alla fingo, i den mån de det kunde, bi-

träda vid gudstjensten och de äldre till och med, såsom namnet

djeknar antyder, emottogo den första prestgraden. Hvad som

i skolorna lärdes, öfversteg ej medeltidens vanliga så kallade

trivium, tillsatt med någon kännedom af kyrkans ritual och

den kanoniska rättens vanligaste lagbud. Detta kunskapsmått

var visserligen tillräckligt för det lägre presterskapet, på hvil-

ket tiden ej ställde stora anspråk, men ej så för det högre, för

biskopar och domkapitlens ledamöter. Deras ställning i sam-

hället fordrade vida mer omfattande insigter än landets skolor

kunde meddela, och följaktligen måste de, som en gång skulle

öfvertaga kyrkostyrelsen, hafva i främmande land fortsatt sina

studier. Sä var naturligtvis äfven fallet med dem, som skulle

blifva statsmän af högre ordning. Man finner derföre ock, sär-
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skihlt från senare hälften af trettonde århundradet, ett stort

antal Svenskar regelbundet studera vid utländska universitet,

isynnerhet vid det berömda Pariser-universitetet, hvilket då ännu

tillika var det för oss närmast belägna. Huru många lands-

män der studerat, kan bland annat slutas deraf, att icke min-

dre än tre kollegii-hus blifvit inköpta för Svenska studenters

rakning, ett af Upsala stift, ett af Linköping-s och ett af Skara.

Hundrade år senare gick strömmen af Svenska studerande huf-

vudsakligen till det 1848 stiftade universitetet i Prag; derefter

från L409 till de nyare universiteten i Erfurt och Leipzig; vi-

dare till det i Bostock år 1419 upprättade och slutligen äfven,

efter 1456, till det s. å. grundlagda universitetet i Greifswald.

Dessutom studerade en och annan i Köln, Bologna, Perugia o.

s. v., och kändt är, att vid alla de här uppräknade högsko-

lorna lärdomsgrader blifvit af Svenskar förvärfvade, ja att vid

flera till och med lärareplatser varit af dem innehafda. Att

emellertid studiernas nödtvungna fortsättning i främmande land

lade svåra, stundom oöfvervinneliga hinder i vägen för många

att komma i åtnjutande af den högre bildningens förmåner, be-

höfver knappt anmärkas. Resorna voro dyra, vistelsen i utlan-

det ännu dyrare, och huru frikostiga understöd åt fattige stu-

denter, liksom här hemma åt
r
pauperes scholares", den Svenska

kyrkan än var villig att lemna, så fordrades dock vanligen an-

tingen enskild förmögenhet, eller inkomsterna af något kanoni-

kat, eller det mest sjelfförsakande arbete för att kunna vid ett

utländskt universitet uppehålla sig och der genomgå en någor-

lunda försvarlig studiekurs. Huru -skulle för öfrigt fädernes-

landets egen andeliga odling kunna blifva hvad den borde vara

utan egen högskola
1

? Bristen på en sådan hade ock under det

femtonde århundradet gjort sig synnerligt kännbar och mer än

en gång framkallat öfverläggningar om åtgärder för hennes af-

hjelpande. Af hela saken blef dock intet förr än Jakob Ulfs-

son tog densamma i sin kraftfulla hand och år 1477 stiftade

universitetet i Upsala.
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Innan vi öfvergå till skildring-en af denna stiftelse, torde

dock en annan brist böra framhållas, hvilkeij likaledes var till

hinder för den Svenska bildningen och samme man var i främ-

sta rummet kallad att försöka afhjelpa, vi mena bristen på

böcker. Det mesta af den litteratur, som fanns i landet, utgjor-

des tydligtvis af handskrifter, hvilka endast med svårighet och

till oskäligt högt pris kunnat åtkommas. Så berättar biskopen

i Westerås Israel Erlandi år 1317, att han köpt de vanliga

kanoniska lagsamlingarne (decretum et decretales), som hvarje

biskop borde ega, för 100 mark penningar och ett missale för

10 mark lödig, hvilka summor motsvara i nuvarande mynt 640

och 320 kronor eller kanske snarare fyra gånger de sist upp-

gifna summorna, om hänsyn tages till silfrets värde på ifråga-

varande tid. Om en annan biskop Magnus i Åbo (f 1452)

uppgifves, att han af Wirmo kyrka fått ett helt gods i betal-

ning för ett legendarium, och att på hans tid två messböcker

varit värderade, den ena till 80, den andra till 100 mark pen-

ningar, motsvarande således mer än 256 och 320 kronor. Väl

hade boktryckerikonstens uppfinning medfört en betydlig förän-

dring både i afseende på tillgången och priset på litterära al-

ster, men äfven de tryckta böckerna voro likväl alltför dyra att

kunna vinna någon allmännare spridning. År 1478 betaltes

en tryckt bok in folio (Leonardi de Utino Sermones) enligt of-

van angifna beräkning med omkring 50 kronor, och den bok-

tryckare i Lybeck, som skulle trycka Missale Upsalense år 1508,

hade betingat sig 200 kronor för hvarje exemplar på perga-

ment och 100 för hvarje på papper. Då nu härtill lägges frakt-

kostnader m. ni., så är det lätt att inse med hvilka uppoffringar

bokinköp voro förbundna. Det oaktadt funnos i landet ganska

betydande boksamlingar, som egdes dels af kyrkor och kloster,

dels af biskoparne, dels äfven af en och annan verldslig stor-

man 1

). Men ett af hufvudv ilkoren för lättare tillgång på dessa

*) Se härom Cl. Annerstedt : [Jpsala Universitets historia d. .1 s. 45 ff.

och Reuterdahl: Sv. Kyrk. hiöt. 111, 2. k. X.
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bildningsmedel och derjemte för fortkomsten af en inhemsk lit-

teratur var dock att inom Landet boktryckerier blefvo anlagda.

Ärkebiskop Jakob förstod med vanlig klarsynthet nödvändighe-

ten liftraf, och lians varma intresse för allt fosterländskt bragte

snart tanken till gerning. Genom lians bemödanden, säger en

författare, fick Sveriges hufvudstad ett tryckeri 6 år före Por-

tugals, 10 ar före Danmarks, 13 år före Spaniens och 31 år

före SaclisiMis
1

).

Den första Svenska boken trycktes i Stockholm omkr. år

147,") 2

) mod titeln: Vita S. Catharinas och skildrade således den

qvinnas lefnad, för hvilkens kanonisation Jakob Ulfsson länge

och ihärdigt arbetade. Redan deraf torde man temmeligen

säkert kunna sluta till hvem som var förläggaren, kanske

äfvon författaren. Den andra boken: Dyalogus creaturarum

moralizatus, trycktes år 1483 af en Johan Snell, som från Tysk-

land och Danmark synes hafva kommit öfver till Sverige och

der satt sig i förbindelse med ärkebiskopen. Utan tvifvel var

denne Snells tryckeri lätt flyttadt och mycket anspråkslöst. Ett

annat på stadigare fot och i större skala anlagdt tyckes Jo-

hannes Fabri hafva varit. Der trycktes år 1495 två skrifter:

Breviarmin Strengnense och Upsalakaniken Ericus Olai öfver-

sättning af Gersons bok om djefvulens frestelse, hvilket sist-

nämnda arbete är tillegnadt "verdoghastoin j gud fadher ok

herra Her Jap mz gudhs nadh archebiscop j Upsala". På sam-

ma verkstad trycktes dessutom hos Fabri enka år 1496 ett

"Breviarium seeundum ritum ecclesise Upsalensis", uppenbarligen

på föranstaltande af Jakob Ulfsson, som försett boken med ett

torotal och hvars initialer på titelbladet finnas upptagna. Efter

1498 synes det Stockholmska tryckeriet hafva tillsvidare hvilat.

Deremot finner man ett nytt sådant inrättadt i Upsala af Pau-

lus Grrijs, som 1510 "in domo doctoris Bagvaldi archidyaconi"

*) Dessa tidsuppgifter, lör hvilkas riktighet vi ej kunna ansvara, äro

hemtade ur Biogr. Lexikon b. 23. s. 336.
2
) Alltså två år tidigare än den första tryckta bok i England utkom

1477.
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och "Dno Jacobo regni Suecie primatum et Upsalensem ecclesie

presulatum felicissime gubernante" tryckte Psalterium Davidis,

som är prydd med ärkebiskopens vapen (örnfoten) och hvars

asketiskt-praktiska utläggningar sannolikt äro af honom sjelf

författade. För öfrigt utkommo från samma officin under de

närmaste följande åren till 1519 en öfversedd upplaga af Do-

natus, den grammatika som då allmänt användes vid den för-

sta undervisningen i latin, jemte fem eller sex andra arbeten

och bland dem Ericus Nicolai öfversättning af Gersons
r
Ars

moriendi". Om denna sistnämnda bok, som likaledes är utstyrd

med det ärkebiskopliga vapnet, upplyses i företalet, att den

blifvit ombesörjd af ärkebiskop Jakob till andelig nytta för ri-

kets innebyggare och till själarnes salighet, äfvensom att hans

egen faderliga godhet tillsatt några märkeliga stycken, som

voro ganska nyttige och storliga till tröst för döende. Hvem

som var den första Svenska boktryckerikonstens ledande och

uppmuntrande ande, kan således icke vara tvifvelaktigt. Före

reformationen voro ock Stockholm och Upsala de enda städer

i riket, der denna konst utöfvades, ty ett i Wadstena anlagdt

tryckeri förstördes af brand innan det ännu hunnit utgifva nå-

got arbete, och ett annat i Söderköping kom först år 1523 i

verksamhet. Att emellertid den ädle mecenaten icke hade oin-

skränkt förtroende för sina skyddslingars yrkesskicklighet, be-

visas deraf, att han ej vågade åt dem anförto det praktfulla

Missale Upsaliense, som han var sinnad att utgifva, utan upp-

gjorde om dess tryckning kontrakt med en Lybeckare, hvilken

mot ofvan anmärkta dryga betalning åtog sig arbetet, fastän

han troligtvis aldrig fullbordade detsamma 1
), derna må med-

gifvas att, oafsedt den ådagalagda konstfärdigheten, hela den

litteratur, som Sveriges medeltid förmått att i tryck åstad-

komma, är ganska klen, då den hufvudsakligen består af re-

ligiösa uppbyggelseskrifter samt för gudstjensten nödiga hand-

*) Kontraktet, uppgjordt med boktryckaren Petrus Hasselt, finnes ännu

i Riksarkivet. Det Missale Upsaliense, som hittills är kändt, är tryckt i

Basel 1513.

A. N. Sundberg: Jalwb Ulf880fl. 9
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böcker och evangeliiböcker; men donna brist var ju likväl ti-

dens egen, icke den inans, som med en alltid storartad friko-

Btighet sökte afhjelpa henne och som dessutom redan i början

af sitt verk tänkte högt om den framtid, livars fortsättning*

deraf skulle vida öfverträffa hans djerfvaste förhoppningar;

Och kan icke detsamma sägas om Jakob Ulfssons andra

och största skapelse: Upsala Universitet? Det är mer än märk-

värdigt, att tanken pä en dylik anstalt icke blott så tidigt

kunnat uppstå, utan äfven blifva utförd, som här skedde i vårt

aflägsna, fattiga och genom inbördes fejder ytterligare utarmade

fädernesland. I sjelfva den södra delen af Tyskland funnos

blott nä gra få universitet inrättade under senare hälften af

14:de seklet och i den norra delen af samma land under förra

hälften af det 15:de blott två eller, om man så vill, tre, näm-

ligen Leipzigs från 1409, Rostocks från 1419 och Greifswalds

från 1456. Huru långt stod dock icke vid den tiden Tysk-

lands kultur framför Sveriges! Icke desto mindre skall, enligt

Messenii uppgift, redan på ett kyrkomöte i Arboga 1417 för-

slag hafva blifvit väckt om att inkalla utländske män för fö-

reläsningars hållande. Om ock häraf ej någon verklig åtgärd

föranleddes, så blef dock omkring 20 år senare genom ett råds-

beslut af d. 18 Oktober 1438, hvilket sedermera 1444 af ko-

nung Kristofer bekräftades, stadgadt, att den tionde, som for-

dom tillfallit Enköpings hospital, nu skulle anslås åt en ma-

gister Andreas Bondonis, mot det att han vid Upsala domkyrka

hölle årlig läsning, '"som en Mester in studiis privilegiatis ple-

gher att göra, och att, då han ej förmår eller täckes före-

nämnda arvode uppehålla, då skall förenämnda tionde enom an-

drom mäster tillhöra i samma staden, den dertill är fallen, och

samma läsning skall uppehållas till evig tid'*.
1

) Ovisst är,

huru länge denna undervisning fortfarit. Emellertid hade ett

kyrkomöte i Söderköping 1441 uppdragit åt rikets biskopar att

Se härom äfvensom om hvad för öfrigt här nedan förekommer angå-

ende Upsala universitets stiftelse och första verksamhet: Cl. Annerstedt.

Ups. univ. historia d. 1. s. 21 ff.
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ombesörja ett ordentligt universitet eller, såsom det då kalla-

des, ett studium generale eller privilegiatum, men ogynnsamma

förhållanden gjorde väl, att detta uppdrag icke blef utfördt.

Det var först sedan ett nytt kyrkomöte (sannolikt hållet i Ar-

boga 1475) under Jakob Ulfssons ledning återigen uttalat

samma önskan, som Upsala-kaniken D:r Eagvaldus Ingemundi

afsändes till Rom med en i kyrkans och riksrådets namn upp-

satt skrifvelse, i hvilken begärdes påfvens tillåtelse till en hög-

skolas stiftande. Att saken utan vidare uppskof nu kom till

stånd berodde utan tvifvel hufvudsakligen på följande tre om-

ständigheter: den unge ärkebiskopen älskade vetenskapen lika

högt som konsten och var för öfrigt ej den man, som brukade

uppskjuta utförandet af sina älsklingstankar; Sverige hade efter

slaget på Brunkeberg återvunnit en länge saknad sjelfständig-

het och dess styresmän kunde följaktligen mera ostördt egna

sin uppmärksamhet åt fredliga värf; och — hvad som slutli-

gen kanske var det icke minst pådrifvande — Danska rege-

ringen hade öppnat underhandlingar med påfven om ett stu-

dium generale i Köpenhamn, hvilket förhållande gjorde det dub-

belt angeläget för de om sitt oberoende ömtåliga Svenskarne

att så snart som möjligt förskaffa sig en egen högre bildnings-

anstalt. Nog af — redan i början af sommaren 1477 var det

utskickade sändebudet tillbaka med den påfliga stadfästelsebul-

lan, som är utfärdad af Sixtus IY d. 27 Februari samma år.

Genom denna bulla beviljades icke blott den begärda til-

låtelsen att grundlägga ett studium generale, utan der bestäm-

des ock, att den nya anstalten skulle inrättas efter mönstret af

universitetet i Bologna, med samma företräden, privilegier och

friheter som detta; att undervisning skulle få meddelas såväl i

teologi
1

) som kanonisk och borgerlig rätt, medicin, filosofi och

hvarje annan vetenskap ; att ärkebiskopen i Upsala alltid skulle

1
) Detta kan synas sjelfskrifvet, men var ej så. I Rostock (1419),

liksom förut i Wien och Löwen, hade påfven ej inedgifvit upprättande

af en teologisk fakultet, af fruktan för kättcrska läror. Se Annerstedt

p. anf. st.
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vara universitetets kansler och ega utdela baccalaureats-, licen-

tiats-, doktors- och magister-grader; samt att dess lärare och

lärjungar skulle åtnjuta samma förmåner som deras likar i Bo-

Logna och ärkebiskopen noggrant vaka öfver, att häruti ingen

kränkning skedde. Så snart bullan ankommit till Sverige, ut-

färdade ärkebiskop Jakob och hans sex lydbiskopar, riksföre-

ståndaren Sten Sture och tjugotre veiidsliga riksråd från Streng-

näs d. 2 Juli ett formligt privilegiibref för det nya universi-

tetet, livars stiftande den helige fadren på deras ödmjuka bön

dem förunnat, "Gud till lof, heder och ära samt menige Sve-

riges rike till bestånd, hugnad och glädje". För att nu uni-

versitetets rektor, doktorer, mästare, studenter och deras folk

— heter det — må desto roligare blifva och lefva, studera

och i deras lärdom sig förkofra, anamma vi alla förutnämnde

och livar för sig i rikets och vår besynnerliga frid, hägn, be-

skårmelse och försvar. Bektor skall — bestämmes det vidare

— utöfva domsrätt i alla mål, utom dem som röra kyrkans

inkomster eller jordegendom, och skola universitetets samtelige

medlemmar ega den fördelen framför andra rikets innebyggare,

att de må, utan afseende å förbudet för landsköp, fritt köpa

livad de till föda och kläder behöfva. "Och som — fortsätter

brefvet — detta ärende är oss så nyligen påkommet och vi för

andra riksärenders skull icke hafva tid och stunder till att be-

tänka och besinna nämnde Studii bestånd så noga som vi gerna

vilja; thy gifva och förunna vi samma Studium och personer

alla sådana privilegia och friheter, som konungen af Frankrike

gifvit och förunnat hafver åt universitetet i Paris'' Slutligen

befalles, vid strängt ansvar, att alla som besöka ofta nämnda

Studium skola svärja i rektors hand, att de icke genom bref

*) Förmodligen hade vederbörande föga kännedom om Bologna, men

desto bättre om det af Svenskar flitigt besökta Paris. Deraf olikheten

emellan rådets pri vilegiibref och den påfliga bullan, en olikhet, som kun-

nat blifva anledning till tvister, om Upsala universitet före reformationen

kommit till någon fullständigare utbildning.
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eller bud skola till utrikes ort meddela något, som kunde vara

riket till skada eller förfång*
1

).

Härmed voro de allmänna förberedelserna till det stora

företaget färdiga, och Jakob Ulfsson dröjde ej med att fullfölja

sitt verk. Redan aderton dagar efter rådsbrefvets utfärdande

lät han d. 20 Juli 1477 till alla både andlige och verldslige

män i Svenska kyrkan ett öppet bref utgå, genom hvilket han,

efter en kort redogörelse för livad i ärendet förekommit, under-

rättade, att alla som ville undervisa, disputera och lära vid det

nya universitetet nu egde der fritt tillträde under åtnjutande af

de beviljade privilegierna ; att (enligt häfdvunnen sed) han sjelf,

omgifven af särskildt utsedde rådsherrar, ämnade den 21 Sep-

tember högtidligen införa den påfligä bullan i Upsala; och till

sist, att d. 7 Oktober, Sveriges skyddshelgon den hel. Brigit-

tas dag (och tillika dagen för hans eget inträde i Upsala sju

år tidigare), föreläsningarne och öfningarne i teologi, kanonisk

rätt och de filosofiska vetenskaperna skulle taga sin början och

fortsättas efter åhörarnes behag 2
). Löftet var dristigt, men

det hölls. På utsatt dag skedde verkligen det högtidliga öpp-

nandet i riksföreståndarens och rådets närvaro, och styrkt är,

att samma höst höllos åtminstone teologiska föreläsningar af

den lärde D:r Ericus Olai.

Huru vidsträckt universitetets verksamhet för öfrigt blef

under de första åren af dess tillvaro, är, af brist på handlin-

gar, omöjligt att med någon säkerhet uppgifva. Eätt bety-

dande kan den väl icke hafva varit, då de nödiga förutsättnin-

garne saknades. Hvarken fanns någon stor tillgång på infödde

män, som kunde intaga lärareplatserna, och utländingar ville

man af lätt begripliga skäl undvika, ej heller hade landets sko-

lor ännu hunnit den utveckling, att de kunde aflemna många

lärjungar med tillräcklig mognad för akademiska studier. Der-

*) Såväl bullan som privilegiibrefvet finnas tryckta i Bihanget till Up-

sala Univrs hisfc. I. n:i 1 och 2.

2
) Brefvet tryckt i nämnda Bihang under n:o 3.
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till kom ett nytt bindor i don ringa tillgången på böcker och

deras höga pris. Men om ock begynnelserna sålunda efter all

sannolikhet varit ringa — och vid hvilket universitet haffa

de icke det varit ? — så finnes likväl intet, som berättigar till

del antagandet, att bakom namnet universitet gömmer sig en-

dast en fortsättning af den gamla domkyrkoskolans verksamhet

Visserligen är det mor än troligt, att den fullständiga organi-

sation, hvarpå stiftelseurkunden antyder, icke genast kunnat ge-

nomföras; men redan 1481 kallar sig dock en magister An-

divas Brusen ''decanus facultatis artium" och i ett bref af år 1504

(d. 22 Januari) talar ärkebiskop Jakob om "statuta facultatis

artium" och nämner uttryckligen fyra lärare af denna fakultet,

åt hvilka bostad i ett visst uppgifvet hus blifvit upplåten. Un-

derligt nog säges i samma bref, att den teologiska fakulteten

(förmodligen endast för tillfället) hade blott en doktor och den

juridiska likaledes en. Brefvet omförmäler dessutom ''rector pro

tempore existens'', och derjemte finnes från tiden före år 1500

ett påbud, som är utfärdadt "under rektorsembetets sigill". Häraf

visar det sig temmeligen klart, att organisationen, oaktadt sina

brister, icke var så ofullständig som man kunde hafva anled-

ning att förmoda.

Detta bestyrkes ännu klarare af de föreläsningar, som ve-

terligen under Jakob Ulfssons embetstid blifvit hållna. De rent

teologiska voro utan tvifvel de öfvervägande, och likväl äro de

minst kända. Deremot vet man, att på den skolastiska filoso-

ftens område föreläsningar hållits öfver de flesta sådana arbe-

ten, som vid de utländska universiteten brukades, såsom Ari-

stoteles
1

liber priorum analyticorum (om slutledningarne), hans

tre böcker om själen, hans prsedicamenta (kategorierna), hans

liber de interpretatione (läran om omdömet), hans liber elen-

chorum (läran om soflsmerna), hans octo libri physicorum (el-

ler naturlära) o. s. v. Äfven i astronomi har med full viss-

het undervisning redan tidigare än 1486 förekommit med led-

ning af den ofverallt lästa ''sphaBra materialis", och öfver samma

ämne hölls året 1508 åtminstone en föreläsning af den lärde
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Wadstena-munken Petrus Astronomus, som genom sin fram-

ställning' till och med synes hafva förorsakat sina klosterbröder

någon oro
1
). Likaledes meddelades, efter all sannolikhet, geo-

metriens och aritmetikens elementer; och om inga spår till klas-

siska eller historiska studier kunnat upptäckas, så är detta föga

underligt, då sådana studier i allmänhet för medeltidens uni-

versitet voro främmande. Hvad åter studierna i kanonisk rätt

beträffar — andra juridiska studier kommo naturligtvis ännu

icke i fråga — så måste man både af sjelfva det ärkebiskop-

liga brefvet om universitetets öppnande och af tidsförhållandena

sluta till, att cle redan från början ej alldeles saknat målsman.

Detta bekräftas ock icke blott af hvad här ofvan om den ju-

ridiska fakulteten blifvit anfördt, utan äfven af ett tidigare Ja-

kob Ulfssons bref d. 7 Januari 1486 2

). Här säger han sig

nyligen med sitt domkapitels samtycke hafva förordnat, att de

som i Upsala antagits eller skola antagas till kaniker, utan

att i 5 år hafva vid något studium generale privilegiatum stu-

derat in theologia aut in jure canonico, skulle i 3 år genomgå

en dylik kurs och dermed göra början inom 3 månader efter

förordningens utfärdande. De som ej sjelfva hade råd att an-

skaffa böcker kunde få hjelp af kyrkan. Han ville dock ej

tvinga dem som voro af hög ålder eller länge varit i kapitlet

att underkasta sig detta. — Med undantag af medicinen var

således ingen af tidens hufvudsakliga vetenskaper vid universi-

tetet utan någon representant, Också utdelades baccalaureats-

värdigheten af den filosofiska faculteten åt liera lärjungar; men

*) Ärkebiskop Jakob skref med anledning häraf ett lugnande bref, af-

tryckt i Bihang till Ups. univ. hist. I n:o 4.

Den omnämnde Petrus var samma mekaniska snille, som förfärdigade

det berömda domkyrkouret i Upsala, hvilket visade ej blott dagar ocb tim-

mar, utan ock manens till- ocb aftitgande under liela året, och för hv;irs

förfärdigande ärkebiskopen utgaf ända till 700 mark eller en summa så

stor, att man då kunde för den inköpa en hel landtegendom.
2

) Originalbr. i Riksarkivet.
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huruvida magister- eller doktors-grad blifvit inom någon af fa-

kulteterna förvärfvad, är okändt.

Liksom universitetet var eri stiftoiso af kyrkan och sär-

skildl af hennes främste inan, så måste det äfven af dem uppe-

hållas. Frän statens sida voro inga tillgångar att påräkna för

denna, oaktadt sitt allmänt fosterländska syfte, helt och hållet

kyrkliga anstalt, och hos de rike verldslige stormännen fanns

icke heller tillräckligt intresse att lemna någon frivillig hjelp.

Lyckligt vis behöfde inga nya lokaler för undervisningen beko-

stas, då Upsala domkyrka egde i sin närhet många hus, i hvilka

föreläsningarne kunde hållas och sannolikt äfven blifvit hållna.

Messenins berättar dock, att ''ärkebiskop Jakob uppbyggde aca-

deuiise byggning ganska härliga med starka murar, vindbro och

med portar och rundt omkring en starkan ström alldeles väl

bevarad på det rummet hos konungsqvarnen, der sågqvarnen nu

stär'*; och denna uppgift kan lika väl vara sann som många

andra hans uppgifter om universitetet, hvilka förut varit be-

tviflade, men genom senare funna handlingar blifvit på ett för-

vånande sätt bekräftade. Härmed må emellertid förhålla sig

huru det vill, så är fullt visst, att på den holme, som bildades

af Fyrisåns begge armar och då var flerdubbelt större än den

nuvarande s. k. qvarnholmen, funnos byggnader, i hvilka bo-

städer a t studenter- voro anvisade. Holmen hade år 1316 af

en domprost Andreas And blifvit skänkt till domkyrkan för att

i der befintliga byggnader inrymma hennes scholares, och utan

tvifvel användes den sedermera af Jakob Ulfsson till student-

herberge, antingen han nu brukat de gamla husen eller der sjelf

uppfört den omtalda akademie-byggningen; ty när Karl IX år

1595 upprättade ett kommunitet vid universitetet, föreskrefs,

att det skulle läggas på "studentholmen, der det af ålder haf-

ver varit förordnadt". Troligtvis höllos äfven i samma hus

föreläsningar.

Men om nu än sålunda både lärare och lärjungar hade tak

öfver hufvud, så fordrades likväl ganska ansenliga medel för

deras underhåll. Utan tvifvel innehade lärarne, åtminstone de
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flesta af dem, kanonikater och lefde företrädesvis af dessas in-

komster. Annorlunda kan man knappt förklara, huru i ärke-

biskop Jakobs bref af år 1504 utgiftsposterna för deras aflö-

ning kunnat beräknas till endast 200 mark. Det heter näm-

ligen i sagda bref, att Upsala domkyrka förbinder sig att år-

ligen till universitetet utbetala 130 mark af vissa särskildt

bestämda inkomster, hvilka skola på följande sätt användas:

den ordinarie doktorn i teologiska fakulteten skall sjelf upp-

bära de 60 mark, som utgå af den s. k. "prsebenda theologo-

runf ; de öfriga inkomsterna deremot och bidragen från de

andra domkyrkorna skall den som för tillfället är rektor så

fördela, att ordinarie doktorn i juridiska fakulteten får 40 mark,

om han föreläst hela året, och de 4 collegiati (eller professo-

rerna i filosofiska fakulteten) tillsamman 100 mark, om de en-

ligt fakultetens statuter utan afbrott hållit sina skolastiska

föreläsningar. Blefve något öfver, skulle det inläggas i uni-

versitetets kassa för att användas till kollegiets byggnad eller

andra behof. Häraf vill det alltså verkligen synas, som skulle

hela aflöningsstaten, om man så får kalla en säkert ganska

tillfällig anordning, ej hafva upptagit mer än 200 mark i pen-

ningar, samt att af denna samma blott omkring 70 mark varit

påräknad från de andra stiften. På samma väg d. v. s. från

kyrkorna och för öfrigt genom presterskapets insamlingar för-

skaffades äfven livad som behöfdes till understöd åt fattiga stu-

denter, utan att man likväl känner, huru mycket som till deras

förmån influtit eller ens huru stort hela studentantalet under

ifrågavarande tid har varit. Men hvilken gifmildhet från den

kyrkliga sidan man än må vara böjd att antaga, så är klart,

att vid en ny inrättning, som ej egde någon stadig inkomst,

en massa af tillfälliga behof alltjemt måste yppa sig, hvilka

af ingen annan än stiftaren sjelf blefvo fyllda. Det är bekant,

att i det testamente, som han uppsatte den 12 Januari L496

och ytterligare, då ett inbördes krig stod för dörren, lät d. 27

April 1497 bekräfta, 50 mark skänktes till universitetet och

30 mark till studenterna; men hvilken obetydlighet är icke

A. JV. Sundberg: Ja l- a b JJlfsson. 10



T l Jakob ritsson, Svea Rikes Ärkebiskop 1470— 1515.

denna gåfva emot de många, som måste hafva gått ur hans

kassa under de 38 ar han var universitetets styresman? Han
var van vid a it besegra svårigheter och tillät under inga för-

hållanden sin stiftelse att falla
1
).

Den föl] dock alltför hastigt efter hans afgång» Hade det

varit en förde] att Lefva af det kyrkliga nådebrödet, så visade

sig dock snart olägenheten häraf, då under den nya tid som

inbröl kyrkan och universitetet tydligtvis fingo dela samma öde.

Och ännu större var den olägenheten, att hela anstalten huf-

vudsakligen berott af en enda mans personliga duglighet, nit

och uppoffringar. Man må icke tro, att i detta sist nämnda

*) Då antydningar här ofta blifvit gjorda rörande de stora utgifter

Jakob Ulfsson både för universitetet och mycket annat fått vidkännas,

skulle det äfven hafva varit af intresse att kunna uppgifva de inkomster

han uppburit. Detta låter sig likväl, af brist på nödiga handlingar, icke

göra. Så är oss alldeles obekant, hvilken afkastning fädernegården Hacksta

och ärkebiskopsbostället Arno lemuat, äfvensom hvad i tionde och andra

afgifter influtit. Deremot är kännedomen bättre om inkomsten af de per-

sonliga förläningarne. Räntan från Norrbotten uppgifves till 7 a 800

mark, 60 timber gråskinn, 1 timber mårdskinn och 1 laxfiske vid Torneå

;

den från Upsala stad till 200 mark; den från Stäkets län till omkring

150 mark, 8 läster korn och något fläsk; den från Olands härad till 360

mark, 2 laster korn och något fläsk; och den från Nordmarkens härad

till 90 kor. Andelarne i Films och Silfbergets grufvur hafva sannolikt

gifvit liten eller ingen afkastning. Utom produkterna in natura skulle

således hela det sammanräknade kontanta beloppet häraf endast utgöra

omkring 1510 mark eller kanske något mer än 5000 kronor. Denna siffra

är uppenbart mycket för liten, äfven om man antager värdet, jemfördt

med nuvarande prisförhållanden, vara flera gånger högre. Man måste

nämligen ihågkomma, att ärkebiskopen hade sina dryga utgifter icke blott

för sådana ändamål, som i den föregående skildringen blifvit berörda,

utan äfven för underhållet af slott, en talrik tjenarskara, krigsfolk m. m.

Att emellertid dä liksom nu uppskattningen af de större prestlönerna

varit öfverdrifven, bevisas bland annat af Sten Sture den äldres bref till

Jakob Ulfsson om biskopens i Åbo inkomster, angående hvilka Jakob

svarar, att de visserligen voro honom obekanta, men att han dock kunde

försäkra, det de, efter herr Stens uppskattning, skulle vara 8 a 10 gånger

större än ärkebiskopens egna. Föga troligt är, att de i verkligheten så varit.



Jakob Ulfsson, Svea Rikes Ärkebiskop 1470 — 1515. 75

påstående ligg-er någon öfverdrift. Det är tvärtom alldeles up-

penbart, att med Jakob Ulfssons nedstigande från ärkebiskops-

stolen år 1515 aftyningen börjar ocli sedan småningom fort-

sättes till en lång dödsdvala. Hvarken förmådde Gustaf Trolle

och hans närmaste efterträdare upprätthålla företrädarens verk,

ej heller kunde under tidens trångmål Upsala domkapitel dertill

något uträtta. Kännedomen om att så var hörde till de många

bittra ålderdomssorger, som den gamle Jakob skulle i kloster-

ensamheten på Gripsholm få erfara. Svarta åskmoln hängde

öfver den k}rrka, han troget tjenat och med hela sin själ till-

hörde; ett älskadt fädernesland hade fått till konung en bödel,

utgången från det hus, han aldrig velat svika; och i hans eget

embete var insatt en äregirig och dock äreförgäten man, som

fann det angelägnare att använda sina inkomster på vapen och

krut än på den fosterländska odlingens vård. Men fastän allt

sålunda såg mörkt ut, skulle dock det bästa af hvad den ut-

märkte mannen lemnat efter sig icke gå under. Det frö han

nedlagt hade redan hunnit blifva rot och skjuta upp till en

växt, som väl tillsvidare kunde qväfvas, men ej dö. Sjelf fick

han aldrig se återupplifningens dag randas. Ingen morgon-

rodnad dertill var ens synbar, då hans ben år 1526 flyttades

från Gripsholms kloster till Upsala domkyrka, der de nu hvila

pa platsen emellan högaltaret och Gustaf Wasas graf l

). Bland

de många minnesstenarne i denna helgedom har man hittills

förgäfves sökt efter någon, som bär Jakob Ulfssons namn.

Först nu har tacksamheten uppsatt en marmortafla, som angif-

ver hans hvilostad. Bättre än att hänvisa till denna enkla min-

nesvård, år dock att kunna säga till enhvar, som i dessa dagar

gästar vårt universitet: si monumentum quseris, circumspice!

*) Enligt Peringskölds beskrifning "uti det efter testamentet (af åren

1496 och 1497) utsedda rummet emellan S. Maria; kor och sphsera eller

horologium, bakfor stora altaret, på gången under deras fötter, som der

fordom i påskveckan sjöngo versen".
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Präskriptionens begrepp, indelning och närmare

bestämmande,

§ 1.

Rätsförhållanden kunna på flere sätt vara beroende af be-

stämningar med afseende på tiden. Bland dessa ingår preskrip-

tionen, hvilken, så vidt hon faller under förmögenhetsrätten, vi

kunna bestämma såsom en omedelbart af rättens föreskrift be-

roende ändring i ett bestående utom tvist varande förmögenhets-

rätsforhållande pä grund af en persons mot det samma upstigande

stridiga intresse, understödt af fortfarandet af ett visst fall/sid

förhållande under en bestämd tid.

Vi skola längre ned mera bestämdt och djupare utvekla

präskriptionens grund och väsen. Där förut måste vi genom några

betraktelser af präskriptionen från mera ytre synpunkter göra

oss furtrogne med vårt ämne, och tillika söka särskilja präskrip-

tionen från" andra institut, med hvilka hon står i samband eller

har en viss likhet.

§ 2:

Det faktiska förhållande, som genom sin fortvara åstadkom-

mer (dier rättare sagdt utgör stödet för den angifna ändringen

N. V. Nordling : Om yråshription. I
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i rätten, kan vara antingen ett positivt eller ett negativt faktum.

1 del förra fallel innebär del ett utöfvande af en rättighet under

den Btadgade tiden, i det senare en underlätenhet att göra ett

rätsligl anspråk gällande. Med afseende på det förra af dessa

fakta få vi dock icke taga, ordet rättighet i dess egentliga be-

tydelse, sa att vi förutsätta, att det är en verklig rätt
r som den

utöfvande personen eger; utan vi fatta uttrycket så, att han ut-

förer den verksamhet, som ingår i en viss rättighet, och att han

gör detta såsom grundadt på en honom tillhörande rättighet.

Etesultatel af den genom präskriptionen upkomna ändringen

är i ett hänseende lika vid hvarje fall af präskription men i ett

annat hänseende olika efter skiljaktigheten i de rätsförhållanden,

som påverkas af präskriptionen. Lika är resultatet däri, att prä-

skriptionen medför vinst för en person och förlust för en annan.

Denna sida af präskriptionen, som vi kunna kalla den ekonomiska,

motsvaras icke af likstämmighet i den andra, präskriptionensjWf-

diska sida. Därifrån sedd kan präskriptionen åstadkomma

a) antingen förvärfvandet eller åt minstone stadgandet af en

rättighet å den vinnandes sida och förlust af en rättighet

å den förbrändes;

b) eller förvärfvandet eller stadgandet af en rättighet å den

vinnandes sida, men icke förlust af en rättighet å den för-

brändes, utan blott en inskränkning i en honom tillhörig

mera betydande rättighet;

c) eller slutligen förlust af en rättighet å den förbrändes sida,

men icke förvärfvande af en rättighet å den vinnandes, utan

i stället en utvidgning af en å hans sida redan tillvarande

rättighet.

Grunden till denne skilnad är tydligen olikheten i omfat-

n ingen af den vinnandes och förbrändes motsatta anspråk å det

gemensamma föremålet för dessa anspråk. Om båda anspråken

äro lika omfattande, hvilket t. ex. är fallet vid präskription af

eganderätten till en sak, fast eller lös, så vinnes af den ene

samme rätt, som förloras af den andre. Om den vinnandes an-

språk är mindre omfattande än anspråket å motsatta sidan, kvil-
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ket inträffar vid upkomsten genom preskription af en servituts-

rätt, så motsvaras rätsförvärfvet å ena sidan ej af förlust af

likartad rätt eller ens af någon för sig' bestående rätt å den

andra. Eganderätten till den tjänande fastigheten finnes efter

rätsändringen lika som förut, ehuru nu mera underkastad in-

skränkning af den upkomna servitutsrätten. Är åter den vin-

nandes anspråk på det gemensamma föremålet mera omfattande

och den förbrändes mindre omfattande, hvaraf följer att denne

senares rätt, sä länge han bestod, från motpartens sida visade

sig såsom en blott inskränkning i hans mera betydande anspråk

på föremålet, så upgår vinsten för denne i den rätt han redan

eger, hvilken därefter framstår såsom en oinskränkt rätt. Detta

inträffar vid en servitutsräts uphäfvande genom präskription,

där sådan är möjlig, samt vid präskription af en fordringsrätt.

I denna senare händelse är, så länge fordringsrätten består, det

gemensamma föremålet för de båda intresserades anspråk gälde-

närens person, hvilken naturligtvis måste vara det på ett mera

omfattande sätt i förhållande till gäldenären själf än i förhål-

lande till fordringsegaren. Därför blir vid ändringen vinsten

för den förre ej en ny rätt i detta föremål utan en utvidgning

af den äldre rätten.

Man har vid präskriptionens indelande sammanfört de två

första fallen (a och b) till ett membrum under namn af adkvi-

sitiv präskription (pnescriptio adquisitiva) och i motsats däremot

kallat präskriptionen i det sista fallet (c) extinktiv präskription

(praescr. exstinctiva) samt vidare låtit den förra indelningsleden

sönderfalla i en konstitutiv präskription ( fallet b) och en trans-

lativ präskription ( fallet a) ')• Därvid har man dock förbisett,

att präskriptionen blott i fallet b är rent adkvisitiv och blott i

fallet c rent extinktiv, men i fallet a både adkvisitiv och extink-

tiv efter den olika ståndpunkt, den vinnandes eller den förbrän-

des, frän hvilken man ser henne. Att vid sådant förhållande,

') Unterholzner, Entwickelung der gesammten Verjähnmgslehre, 2te

Auflage, bearbeitet von Schirmer, Leipzig 1.858, Lster B., sid. 0.
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för erhålla endast två indelningsled, inrymma detta fall under

adkvisitivpräskriptionen, kan icke sko utan att man fäster större

vikt vid förvärfvet af en rätt än vid förlusten af en sådan, och

har för öfrigl den olägenheten mod sig, att man får de två första

fallen på sidku underordnade det tredje, ehuru de rätteligen äro

del samma jämnordnade. Därigenom förlorar inan syn på den

väsentliga skiljaktigheten dom emellan, hvilken fordrar deras sam-

manställande på sist nämda sätt
1
).

Man har vidare förbundit den nämda indelningen af prä-

skriptionen i ad k vi si tiv och extinktiv med den af oss förut an-

märkta omständighet, att det faktiska förhållande, hvilket stöder

präskriptionen, kan vara en positiv eller en negativ handling, och

förklarat, att vid den adkvisitiva präskriptionen det stödande fak-

tumet alltid är positivt och vid den extinktiva alltid negativt 2
).

1
) Då Lindblad, Preskription enligt Sveriges Lag, 2:dra upl.

Opsala 1843, sid. 2, säger: »Denna skillnad (prsescriptio adquisitiva och

exstinotiva) grundar sig icke, såsom man stundom föreställt sig, derpå att

don förra skulle medföra förvärfvandet af en rättighet och den senare för-

lusten deraf. Ty i sjelfva verket är all preskription på en gång adqvisitiv

och cxstinctiv, emedan förlusten af en rättighet fur någon alltid måste med-

föra en fördel för den som hade den motsvarande förbindelsen»; så beror detta

tydligen på en förblandning af den ekonomiska och den juridiska sidan af

präskriptionens resultat. Med den förra har den i fråga varande indelningen

intet att skaffa, och hon kan således ej rubbas af präskriptionens likstämmighet

från denna sida.

2
) Så Lindblad, anf. arbete, sidd. 2 o. 3, i det han såsom prof på

adkvisitiv präskription anför, att »en person, (som) under förment eganderätt

innehar annans egendom, efter en viss tids oklandrad besittning (htifd) blir

egare af egendomon», och låter extinktivpräskriptionen bero däraf, att »den

berättigade försummar livad honom åligger till bevarande af sin rätt». Då

nämde författare, efter sin i föregående not angifna upfatning, icke i prä-

skriptionens resultat kunde finna någon skilnad inom den samma, men ej än-

då kunde besluta sig för att helt och hållet kasta bort indelningen i adkvi-

sitiv och extinktiv präskription, nödgades han på annat håll söka grunden

till denna indelning. Afven Unger, System d. österreichischen Privat-

rechts, 2ter. B. Leipzig 18G8 § 104 sidd. 278— 279. synes vilja fota den

nämde skilnaden på samme grund.
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Detta är dock mindre riktigt. Det senare är väl sant, men icke

det förra. Äfven vid adkvisitiv präskription kan det faktiska

stödet vara en negativ handling', hvilket vi längre fram särskild!

med afseendc på vår svenske rätt skola finna
x

).

På grand af ofvan stående indela vi präskriptionen i adkvisitiv-

extinktiv, rent adkvisitiv ocli rent extinktiv, hvilka tre olika slag

träffa samman med de angifna fallen af olika rätsligt resultat

af präskriptionen.

§ 3.

För att en rätsändring skall kunna räknas såsom präskrip-

tion, måste hon bero af ett rätsligt stadgande. Beror hon af

öfverenskommelse mellan enskilde eller af enskild inans ensidiga

förklaring, faller hon under läran om rätshandlingar och särskildt

om v^V/vors-bestämmelser vid dem.

Vidare måste rätsändringen inträda omedelbart pä grund

af en dylik föreskrift, utan att förmedlas af något förberedande

beslut af offentlig myndighet. Om rätsändringen inträder först

efter mellankommandet af ett sådant heslut, ett föreläggande gjordt

(Van myndighetens sida om att inom viss tid något skall iakt-

tagas, är hon icke präskription utan präkhision.

Den i fråga varande rätsverkningen måste ock vara en

verklig rätsändring, d. v. s. en ändring i ett förut bestående

icke under tvist varande rätsförhållande. Äro två eller flere

personers motsatta anspråk samtidigt upkomria och är enligt en

rätslig foreskrift utgången af striden mellan dem på något sätt

beroende af den ene eller andre partens åtgärd eller försummande,

eller skall i en inledd tvist, där sålunda parterne ömsesidigt sätta

livarandras rätt i fråga, eller i ett annat föreskrifvet processuelt

') Ml den stund ordet häfd tydlig-en syftar på tillvaran af ett positivt

faktum såsom stöd för den genom präskriptionen upkomna rätsändringen,

fä vi därför icke i den svenske rätten taga adkvisitiv präskription och häfd

såsom samstämmiga begrepp, hvilket hittils skett. Det är endast med af-

seende på urminnes tids präskriptionen, som benämningen häfd med egent-

lighet kan begagnas.



i) « »iii präskription enligl svensk allmän förmögenhetsrätt.

förfarande någol efter lagen iakttagas för uppehållandet af den

enes eller andres anspråk, kalla vi ett sådant stadgande icke

präskriptionsstadgande utan fatalier.

ytterligare måste rätsändringen hufvudsaJcligen hafva sitt

stöd i fortfarandet af ett visst faktiskt förhållande under en viss

tid. Qtgöres del hufvudsakliga stödet af något annat, fast än

del nyss Qämda äfven erfordras, räkna vi rätsändringen ej så-

som pr&skription.

1*11 grund af ofvan stående afskilja vi från vårt ämne åt-

skilliga föreskrifter så inom civilprocessen som inom den konsti-

tutiva civilrätten, hvilka man eljes kunde taga sig anledning att

föra under präskripitionen, och hvilka äfven till en del dit förts O-

Sådana ärö förnämligast föreskrifterna:

1. att egaren af förloradt och af annan därefter- hittadt gods

skall inom natt och år efter skedd lysning anmäla sig till god-

sets återfående -);

2. att lösningstalan till såld fastighet skall göras gällande

inom viss tid;

>\. att släktingarne efter en afliden person inom en viss tid

skola anmäla sig till öfvertagande af arfvet;

4. att testamente inom viss tid skall bevakas af testaments-

tagaren och att, sedan han delgifvit arfvingarne testamentet, desse

skola inom bestämd tid instämma klandertalan 3
);

5. att yrkande om jämkning i arfskifte eller yrkande af

arfvinge, som var omyndig vid arfskiftet, om verkställande af

nytt skifta på grund al* olaglighet i det gamla, skall anställas

inom viss tid;

G. att, efter det lägre domstols-instans meddelat beslut i

någon fråga, ändring däri skall sökas hos högre myndighet inom

]

) Så Lindblad i anf. arbete sidd. 80— 100.

-) Det lmfvudsakliga stödet för rätsändringen i detta fall är väl hit-

tandet.

3
) I fallen 2—4 äro de motsatta anspråken samtidigt upkonina.
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bestämd tid eller därjämte missnöje vid den lägre instansen inom

viss tid anmälas
]

);

7. att efter fureläggande af domstol for en persons okände

borgenärer att gifva sig till känna desse skola inom utsatt tid

ett år därefter anmäla sina fordringsanspråk 2
);

tillika med flere dylika stadgan den 3
).

Särskildt måste vi fråga oss, huru vida det förhållande, som

enligt svensk rätt eger rum, att inskrifning i fast egendom för

visst belopp i penningar eller varor, som icke förnyats inom tio

år, förfaller med utgången af det tionde året från inskrifningens

verkställande eller sista förnyande, är att räkna såsom präskrip-

tioii eller icke. Väl är denna rätsändring en ändring i ett förut

bestående icke under tvist varande rätsförhållande, som omedel-

bart beror af en rätslig föreskrift och har sitt hufvudsakliga

(till och med sitt enda) stöd i fortvaran af ett visst negativt

faktiskt förhållande under en viss tid, och synes därför böra anses

såsom präskriptioii. Dock utesluta vi det från behandling i prä-

1
) I fallon 5 och 6 finnes en redan inledd rätstvist, eller är ett pro-

cessuelt förfarande mellan parterne redan öpnadt.

2
) Här föreligger tydligen en präklusion.

3
) Börjar man att under präskriptionsbegreppet hänföra de nämda och

andra sädana stadganden, kan man ej följdriktigt stanna förr än man up-

tagit alla tidsbestämmelser i lagen, emedan de endast för så vidt de ega

någon betydelse för rätten kunnat däri inflyta. Man nödgas hänföra dit

utom livad ofvan är upräknadt, bland mycket annat, alla de föreskrifter,

enligt hvilka de)s vissa rätshandlingar skola vara ingångna en viss tid

före början af konkurs för att emot en persons borgenärer ega verkan, och

dels konkursborgenärerne inom en bestämd tid skola anställa återvinnings-

talan för att få dem förklarade för ogiltiga m. m. Präskriptionsläran blifver

dock pä sådant sätt i stället en lära om tidens inflytande på rätten, hvilket

är ett mera omfattande ämne. Det är för öfrigt ett ämne af från vidt skilda

häll sammanplockade delar, som endast löst sammanhänga med hvarandra.

hvilket väl visar sig af den angifna" delen af senast anförda arbete. Att

det för vetenskapen måste vara af föga gagn att företaga ett dylikt mosaik-

arbete är tydligt. Om ett sådant arbete gäller med skäl — men också

endast om detta — den stränga dom som Puchta, Pandekten $ 73 fält

om en särskild behandling af präskriptionsinstitutet.
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skriptionsrätten. Grunden till stadgandet om intekningsförnyelse

ftr ej rent rätslig, ulan mera ytre och faktisk. Stadgandet beror

hufvudsakligeii af det oordnad» 1 salt, hvarpå inskrifningsböckerna

hos oss varit uprättade, i det att inskrifningarna i dem införts

icke på rum uplagda efter de särskilda fastigheterna, utan efter

den tidsföljd li va ri de förekommit, Ii vilket gjort det omöjligt att

hålla reda på inskrifningar för obegränsad tid. Blott inom en

kortart 1 tidrymd har sådant kunnat ske; och har man till följd

däraf nödgats inskränka intekningens verkan inom en viss be-

stämd tid. Detta är väl annorlunda efter de nye inskrifnings-

lagarne af den 16 Juni 1875, genom hvilka på annat sätt an-

ordnade inskrifningsböcker införts. Såsom en följd däraf har skyl-

digheten till förnyande af inskrifningen borttagits med afseende

på intekning af nytjanderätt, servitutsrätt m. m. Men skyldig-

heten har bibehållits med afseende på intekning af visst penninge-

belopp, hvilket haft sin grund i tvekan hos lagstiftaren att i fråga

om denna omfattande klass af intekningar med ens bryta med

de historiska förhållandena. Man kan därför säga, att nämda

intekning redan vid sin npkomst är till sin verkan bunden inom

en begränsad tidrymd, efter hvilkens förlopp hon lika som genom

sig själf dör, hälre än att ändring i rätten sker genom ett utifrån

tillkommande stridigt intresse *)•

§ 4.

1 fråga om upkomsten af namnet präskription för det af

oss nu bestämda rätsinstitutet kunde man vara frestad att antaga,

att det samma härleder sig däraf, att för institutet förutsättes en

rätslig föreskrift (pnescriptio). Men detta är icke händelsen.

Till grund för namnet ligger en inrätning inom den romerske

processrätten, i hvilken prsescriptio ursprungligen togs i sin egent-

ligaste betydelse af ett skrifvande af någonting framför étt annat.

Enligt den romerske formul ar-processen skulle såsom ett resultat

J
) Se lagbyråns motiv i kongl. propositionen N:o 27 till 1875 års

riksdag sidd. 46—48.
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af parternes förhandlingar inför prätorn af denne en formel up-

sättas, hvilken på ett sammanfattad! sätt uptog deras yrkanden

och invändningar samt anvisning, huru under förutsätning af

olika faktiska förhållanden, hvilkas tillvara berodde af vidare

undersökning, skulle dömas, och hvilken sålunda utgjorde lika-

som en instruktion för den i formeln tillika utsedde (undersök-

nings-) domaren (judex). I denna formel förekommer i allmän-

het svarandens invändningar (exceptiones) såsom tillsatser till det

enkla innehållet af formeln, som bestod af kärandens påståenden

om de faktiska förhållandena (demonstratio) och om den rätt han

fordrade (intentio) samt prätorns tillsägelse att tilldöma eller från-

känna honom den samme efter utfallet af undersökningen (con-

demnatio). Men vissa invändningar, som voro för processen af

mera väsentlig betydelse kunde ock skrifvas förut; och dessa kal-

lades prwscriptiones. Bland dem var invändningen om det gjorda

yrkandets ogiltighet till följd af tiden (praescriptio temporis).

Senare förföll denne skilnad mellan olika invändningar, som där-

efter kallades gemensamt än exceptiones än pnBScriptiones. Be-

nämningen praescriptio eller prsescriptio temporis, temporalis pr?e-

scriptio, fortlefde dock såsom en betekning åt minstone delvis för

det rätsinstitut, som inom romerske rätten motsvarade livad vi

ofvan efter svensk rätt såsom föremal for var behandling- bestämt.

Från romerske rätten har benämningen sedermera blifvit öfver-

flyttad till den nyare rätsterminologin
1

).

Preskriptionen enligt romersk rätt.

§ 5.

Af romerske rättens stadganden om präskription, sådan vi nu

bestämt henne, skola vi göra eri kortfattad framstälning, för att

därigenom belysa präskriptionen efter svensk rätt och skärpa.

]

) Jfr Unterholzner a. a. lster B. sidd. 8— 13 och Puchta, Insti-

tutionen 2ter B. 5te Aufl, Leipzig 1857 sidd, 174 o. tV.
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tipfatningen af denna senare; och uptaga vi därför endast det,

som tjänar Qämda ändamål.

Två hufvudslag af präskription fnnnos i den romerske rät-

ten, ehuru de icke i alle delar hade detta namn, nämligen:

a) präskription, genom hvilken eganderätt (eller undantags-

vis en annan sakrätt) vans, eller usucapio och den prsescriptio,

som utbildades till gemensam karaktär med henne näml. prce-

s< riptio longi temporis och prmscriptio longissimi temporis.

K) präskription af rätt till anställande af rättegång (prm-

scrijytio actionis).

§ 6.

Genom usucapio vans eganderätt till lös eller fast egen-

dom och undantagsvis äfven annan sakrätt. Om någon hade

förvärfvat en sak af en ickc-egare och utöfvat eganderätten oaf-

brutet och oklandradt under ett år, då saken var lös, och tvä

år, da hon var fast, erkändes han såsom hennes egare. De

närmare vilkor, som därför fordrades, skola vi snart framställa.

Men icke blott till förvärf af en eganderätt, som förut icke fans,

användes usucapio. Hon kunde äfven brukas till att göra en

verkligt existerande rätt gällande, hvilket är något för romerske

rätten egendomligt. Egentlig romersk eganderätt (kviritisk egande-

rätt eller eganderätt efter jus civile) upkom med afseende pä

vissa saker endast genom särskilda (äldre) öfverlåtelsesätt. Genom

det öfverlåtelsesätt, som lånadt från jus gentium med tiden blef

det alra vanligaste, eller tradition, vans till de s. k. res mancipi

väl en viss eganderätt, men blott en sådan som beteknades med

"in bonis esse", eller bonitarisk eganderätt. Genom usucapio

förvandlades denna till kviritisk eganderätt. På samma sätt kunde

usucapio komma i fråga med afseende på vissa af prätorn införda

förvärfningssätt. Vans genom dem blott en rätt in bonis, så

kunde denne genom usucapio öfvergå till full eganderätt. På ett

annat sätt kunde ock egaren af en sak till skydd för sin rätt be-

gagna sig af usucapio. Då klander anstäldes mot innehafvaren
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1

af en sak och han skulle visa sin eganderätt, måste han ådaga-

lägga icke blott sitt eget fång och dess laglighet i alla delar,

utan därjämte sin fångesmans (auetoris) rätt o. s. v. Från detta

bevisningstvång, som måste vara besvärligt, friades han till en

del genom åberopande af usueapio.

Usucapio var en rent romersk inrätning. Hon kunde ej

användas af icke-romare, föremålet för deras rätt må hafva varit

hvilket som häl st, icke häller med afseende på saker, som ej

kunde komma under kviritisk eganderätt. Sådana voro fastig-

heter i provinserna. Med afseende på dessa blef det likväl, alt

efter som romarne utsträkte sitt välde, en stigande nödvändig-

het, att ett rätsskydd, liknande usucapio, fans. Ett sådant blef

ock till förmån för förvärf i god tro infördt, ehuru ovisst när,

genom pnescriptio longi temporis. Tiden var tio eller tjugu år

efter olika förhållanden, som strax skola angifvas; och kunde

han därför kallas en lång tid i jämförelse med den för usucapio

gällande. Detta institut medförde till en början en blott prse-

scriptio ( exceptio), icke en rätt till att upträda med käro-

mål (actio), och var i detta hänseende olika usucapio, som gaf

eganderätt med alla åtföljande förmåner. Men småningom lik-

stäldes pnrscriptio longi temporis äfven i denne del med usucapio.

Yilkoren för användande af usucapio och pnescriptio longi

temporis voro:

1) att saken var behörig med afseende på detta förvärf-

ningssätt. Stulna saker (res furtivae), med våld fångna saker

(res vi possessse), saker tillhöriga romerska staten (res fisci),

saker tillhöriga städer, kyrkor, milda stiftelser, minderårige ni. ni.

voro undandragna den i fråga varande präskriptionen.

2) att lagligt fång (titulus) förelåg. Därmed menades blott,

att ett sådant formelt sedt fans. Var det verkligen till hvarje

del lagligt, och ådagalades detta, var naturligtvis präskription ej

af nöden.

3) att god tro (bona ficles) funnits hos förvärfvaren. Så-

ledes måste obekantskap (dier irring (error) hos honom egt rum

mod afseende på det moment i fanget, som brast. Dennairring
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fick dock angå blott faktiska omständigheter och icke rättens

bud. Naturligtvis Sek irringen icke häller angå själfva till-

varan af ett lagligt fång, ty sådant innehure det samma som

nteslutandel af fordringen under n:o 2. För öfrigt fordrades

god tro blott vid förvärfvet, ej under hela präskriptionstiden

.

Detta plägar man uttrycka med satsen: mala Mes superveniens

in »u uocet, hvilket innebär att om förvärfvaren längre fram fick

kännedom om bristen' i förvärfvet, präskriptionen dock fortsattes.

Öfvergick saken genom arf till någon annan, som då ansågs

träda i den aflidne förvärfvarens ställe, gälde så väl dennes

bona ftdes till förmån för arfvingen, äfven om han viste af

bristen, som hans mala fides till arfvingens skada, äfven om han

var okunnig om felet.

4) att tiden var fulländad. Vid nsncapio var denna så-

som nämdt är ett år för lösa och två år för fasta saker, vid

prsBScriptio longi temporis åter tio år inter prresentes och tjugu

är inter absentes, hvilken föreskrift, till en början omtvistad till

sin betydelse, sedermera närmare bestämdes så, som längre ned

skall visas. Ursprungligen måste tiden hafva lupit till ända,

under det saken befann sig i en och samma hand (den prä-

skriberande förvärfvarens). Dock fortsatte arfvingen arflåtarens

präskription, hvilket följer af livad vi under n:o 3 framstält.

Öfvergick på annat sätt saken till någon ny förvärfvare, börjades

• M i ny präskription för honom, dock så vidt förhållandena för

honom särskildt med afseende på god tro tilläto det. Detta

ändrades sedan genom införande af accessio temporis, hvarigenoin

efterträdaren fick räkna sig företrädarens tid till godo, utan än-

dring likväl med afseende på fordringen af god tro hos efter-

trädaren i förvärfvet.

5) att besitningen varit oafbruten. Med besitning förstås

det samma som utöfning af eganderätten (possessio pro sno,

possessio civilis eller possessio i egentlig mening). Det faktiska

förhallande, som romarne kallade possessio naturalis, eller inne-

hafvet af en sak utan afsikt att räknas såsom egare af henne,

och hvilket förhållande i det hela förbisågs inom romerske rätten,
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kunde naturligtvis icke hafva någon betydelse, då fråga var om

skydd för eller förvärf af eganderätt. Denna besitning måste

vara oafbruten under den stadgade tiden. Motsatsen häraf var

usurpatio, eller den omständighet, att annan kom i besitning af

saken, låt vara äfven på olagligt sätt. Skedde sådant, var den

föregående tiden onyttig; men ny präskription kunde upkomma,

om afbrottet uphäfdes, räknad från det detta inträffade. Genom

anställande af talan emot besittaren afbröts ej präskriptionen,

hvaraf följde, att om denna talan ogillades, präskriptionen räk-

nades från första utgångstiden.

Att prffiscriptio longi temporis, så länge bon gaf blott ex-

ceptionsrätt och icke eganderätt, egentligen var en prsescriptio

actionis är tydligt. Men emedan bon tidigt danades i överens-

stämmelse med usucapio, hafva vi uteslutande bär behandlat

henne. Äfven tvänne andra präskriptionsarter, som upkommo

under kejsartiden, måste vi på detta ställe omnämna, emedan de

åt minstone delvis förenades med eganderätspräskriptionen, ehuru

de till sin ursprungliga och egentliga natur hörde under pne-

scriptio actionis. Dessa äro de pra^scriptiones om fyrtio och

tretio år, som Konstantinus och Teodosius den andre faststälde.

De nyare författarne kalla dem prescriptio longissimi temporis.

De berodde hufvudsakligen endast på tilländalöpandet af den

stadgade tiden, och gåfvo blott invändningsrätt.

Justinianus ordnade på ett närmare sätt föreskrifterna om

eganderätspräskriptionen. Skilnaden mellan provins-fastigheter

och fastigheter i Italien uphäfdes. Preskriptionstiden blef med

afseende på fastigheter bestämd till tio år inter pnesentes, hvar-

med skulle förstås det fall, att de, till hvilkas fördel eller skada

präskriptionen lände, voro i samma provins, och tjugu är inter

abstmtes, d. v. s. då de befunno sig i olika provinser, hvarjämte,

i händelse växling i uppehålsort egde rum, två år in absentia

räknades lika med ett år in pnesentia. För lösa saker bestäm-

des tiden till tre år. Därigenom sammangötos usucapio och prse-

scriptio longi temporis till ett institut. Prsescriptio longissimi

temporis bibehöls, sa vidtden samma angick rätten till sa ker, såsom
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en särskild präskriptionsart, i regeln bestämd till tretio år, i vissa

fall fyrtio, men skulle räknas gifva eganderätt, och icke blott

invändningsrätt, och öfvergick sålunda till den präskriptions-

klass, om hvilken nu är fråga.

§ 7.

Präskriptionen af rätt till anställande af rättegång (prae-

scriptio actionis) var en till sin natur mera omfattande präskrip-

tion, och kunde förekomma så väl då någon sökte att göra en

eganderätt, eller annan sakrätt, gällande, som då en personlig

rätt (fordringsrätt) utkräfdes. Dock var det naturligt, att den

samma bredvid och jämte den särskilda eganderätspräskription,

som efter livad vi nyss utveklat förefans, hade tillämpning blott

där denna icke var användbar. Därför skola vi förnämligast

upvisa hennes betydelse såsom präskription ined afseende på

fordrings fö rl lål 1anden

.

Prsescriptio actionis är något för den romerske rätten egen-

domligt så till vida, som bon icke innebär uphäfvande af själfva

rätten i det rätsförhållande, som bon åkommer, utan blott rättig-

beten att i rättegångsväg, genom käromål, utkräfva den samme.

Efter rår rätsåskådning skilja vi ej mellan den materielie rätten

i ett rätsförhållande och befogenheten att göra rätten gällande

i rättegångsväg. Väl skilja vi dem såsom det materiella i allt

mänhet i en sak från det formella. Men det kan icke falla oss

in att betrakta dem såsom skilda till själfständig tillvara den ene

från den andre. För oss är det helt naturligt, att där en ma-

teriell rätt finnes, han skall kunna genom talan göras gällande

antingen i den allmänna rättegångsformen eller i den särskilda

form, som kan vara för honom enskildt föreskrifven; och kan en

rättighet icke vidare göras gällande, så beror detta på att bon

själf ej vidare tinnes. För oss är det materiella i rätten alltid

hufvudsak, och det formella följer detta åt, står och faller där-

med. För det romerska rätslifvet med dess starkt utbildade

formväsen var det annorlunda. Romarne sågo i den ytre rätte-
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gångsformen något för sig bestående och från den inre materiella,

rätten själfständigt skildt. De skilde mellan jura i afseende på

de föremål, på hvilka de häftade, och jura actionis. Det är svårt

att angifva orsaken härtill. Oss synes hon i första rummet

ligga i de romerske medhorgarnes nära beroende af det organi-

serade rätssamfundet, den romerska staten. Blott såsom stats-

borgare hade de rättigheter, och därför måste de af staten gifna

former, genom hvilka rättigheterna gjordes gällande, visa sig så-

som väsentliga. Dessa voro icke blott former för de genom sig

själ fva bestående rättigheterna, hvilka af rättigheterna* framkal-

lades, utan de voro de nödvändiga vil koren för att icke säga

grunden till rättigheterna. Därtill kom en vid rätsutveklingens

början naturlig starkt empirisk upfatning af rätsordningen, ge-

nom hvilken det ytre förfarandet för rättigheternas utkräfvande,

såsom mera konkret än rättigheterna tänkta såsom oberoende af

detta förfarande, drog upmärksamheten förnämligast åt sig. Af

båda dossa omständigheter förklaras ock, att ej någon i egentlig

mening allmän rättegångsform fans, utan speciella actiones voro

inrättade för de olika rättigheterna. Af dem förklaras vidare,

att då vid romerska statens utvidgning nya förhållanden upstodo,

som kräfde rätslig reglering, rättigheterna i dessa kommo till

erkännande blott genom danandet af nya actiones, eller genom

utvidgad användning af gamla aktionsformer på de nya förhål-

landena, emedan de syntes analoga med de äldre (actiones utiles)

eller åt minstone förestäldes såsom analoga (actiones fictivae).

På nämde grund kunde det förhållande, såsom följd, upstå,

att med afseende på samma rätsförhållande, den ene rätten, den

materiella, kunde bestå, under det den andre, den formella, var

uphäfd. Det var väl ej möjligt att någon egde jus actionis

utan att ega rätten i sig, men däremot kunde motsatsen inträffa.

Emellertid inträdde ej detta förhållande i den äldsta, tiden. En-

ligt jus civile voro alla jura actionis perpetuella. Actiones per-

petuo dantur, hette det. Det institut, tillhörande jus civile,

som vi ofvan beskrifvit, eller usucapio, gjorde icke undantag från

denna regel. Ty genom usucapio uphäfdes själfva eganderätten
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för den tidigare egaren, och sålunda försvunno jus in rem och

jus actionis på en gång. Prätorn började först vid de nya

actiones, som han genom sitt edikt utlofvade, att i flere fall

bestämma del vilkor, att talan skulle vara anstäld inom ett år

efter del anspråket upkommit. Afven i afseende på andra ac-

tiones apstodo efter hand bestämmelser om att de skulle anställas

inom en viss lid, olika för olika fall. Konstantinus förordnade

längre fram, alt mot en actio in rem kunde sättas invändning"

hög ålder (vetustas) hos det motsatta förhållande, hvars kull-

störtande åsyftades, så snart svarandens besitning varat i fyrtio år.

Till stöd för denne exceptions-rätt fordrades ej upvisandet af

justus titulus för svaranden, utan han stödde sig* blott på för-

summelsen hos motparten att anställa talan. Sedermera lät

Teodosius den andre år 424 göra alla actiones, på några få

undantag när, beroende af fullföljd inom tretio år, hvilket be-

kräftades af tvänne följande kejsare, Valentinianus den tredje

och Anastasius. Justinianus slutligen utvidgade ytterligare före-

skriften så, att med bibehållande af den kortare präskriptions-

tid. som fans för särskilda actiones, samtliga utom två skulle

1'orsvinna efter 30 år. För de två undantagna bestämdes tiden

till 40 år.

Om försvinnandet af rätten till talan gälde:

1) att blott actiones icke exceptiones, eller rättigheter till

invändning mot annans yrkande, som någon kunnat få, voro

föremål därför. Detta är helt naturligt, då det icke berodde på

den exceptionsberättigade att bestämma tiden för exceptionells

framhäfvande.

2) att tiden räknades först från det rätten till talan full-

ständigt inträdt (actio nata). Vid fordran, som berodde af en-

skild rätshandling, förutsattes ej blott att skulden upkommit,

utan äfven att förfallotiden inträdt.

3) att präskriptionen af bröts genom erkännande af den, mot

hvilken aktionsrätten var riktad, af motpartens rätt. elivad er-

kännandet var uttrykligt eller blott faktiskt. Äfvenså afbröts

han naturligare genom talans anställande.
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4) att en blott praescriptio (exceptio) upkom. Den rätt,

som vans, var riktad endast emot rätten till talan, ej mot rät-

tigheten själf. Följden häraf var:

a) att om gäldenären efter skedd försvinning frivilligt full-

gjorde krafvet, han icke kunde återfordra det han betalt såsom

ett indebitum.

b) att borgenären kunde begagna sig af sin rättighet under

formen af en exceptio, i händelse hans gäldenär anstälde någon

annan talan mot honom. Var han själf skyldig gäldenären nå-

got, kunde han på grund däraf fordra kompensation för det pre-

skriberade anspråket. De stodo med ömsesidig exceptionsrätt

mot hvarandra till följd af det rätsförhållande, som undergått

praescriptio.

c) att borgenären oaktadt den inträdda präskriptionen be-

höll den panträtt, som kunnat vara förenad med anspråket, och

till och med efteråt kunde vinna panträtt till säkerhet för det

samma. Intetdera skulle varit möjligt, om ej rättigheten fort-

lefvat, sedan aktionsrätten uphört, Den redan varande pant-

rätten skulle hafva uphört på samma gång som fordringsrätten,

och ny panträtt skulle ej giltigeu kunnat uprättas, där ej fordran

funnes. »

§ 8.

Kasta vi en blick till baka på präskriptionen efter romersk

rätt i hennes helhet, finna vi, utom den förut angifne skilnaden

mellan usucapio och med henne sammanhängande präskriptions-

arter, å ena sidan, och praescriptio actionis, å den andra, att den

förra berörde själfva den materielie rätten, och den senare blott

aktionsrätten, äfven en annan skilnad dem emellan. Den förra

stödde sig uteslutande på ett positivt faktum, förvärfvarens ut-

öfning af eganderätten, och var därför hufvudsakligen bestämd

med afseende på förhållanden, som angingo denne förvärfvare.

Endast i skilnaden mellan präskriptionstidens längd inter prae-

sentes och inter absentes togs hänsyn till ett förhållande, som

A'. V. Nordling: Om präsh'iption, ^



18 Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt.

rörde äfven den andre parten. Den senare stödde sig åter endast

på <
i

tt negativt faktum, den rätsförlorandes underlåtenhet att göra

sin talan gällande, och var bestämd af förhållanden, som rörde

honom ensam. Huru vida vi i vår svenske rätt återfinna denna

skarpa skilnad, skall längre ned visa sig*.

Präskriptionen enligt äldre svensk rätt.

§ 9.

I våra gamla lagar finnas föreskrifter blott om förvärf af

fast egendom genom präskription. Denna kan vara antingen

en viss tids präskription eller urminnes häfd. Om den förra

finnas bestämmelser i flere af landskapslagarne samt i lands-

lagarne; om den senare egentligen endast i landslagarne. Vi

skola först behandla den förra.

I Lydekini antekningar till Vestgötalagen N:o 112 säges:

"Delse msen vm ior[> hulkaelund him ser hselzt til

comen . oc ser hin innsen lanz oc laghsaggu sum a kiaerer

oc hawir polt at hin hsefysepe [>rim arum eller j>rim Isen-

ger at vilt oc vclanda[>o |>a ser han wi|> wizorj) commen

sum hsefyset hawer vtsen hun se lseth (uplåten till bru-

kande) . ser han vtsen lanz comber in oc kyarer eig i nsestu

|>ry aar han in comber hawi witzor|) [)sen i hanf)Om hawser .

swa oc ouormaghi |)igher han |>ry aar si[>aen maghandé

ser misti oc witzor|>.
Ä

Östgötalagen, Eghna Salur 21: 1 stadgar:

"Nu sen ughurmagha iorb saels firi lösöra : J^a ma

han innan frry ar atser ryua köpit . si^an han uarjtöer

maghanda man : ryuser han egh innan hry ar . [>a a \>m

uitz or[j halda sum fangit hauser . sella ser han utan

landzs ok ser maghanda man : kombser han hem [>a ma

han ataer ryua innan nat ok iamlanga (natt och år) kgerir
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han egh innan nat ok iamlanga sij>an han hem kombser:

pa a hin uitz orp halda sinn köpt hauser;"

och samme lag' i 14: 2 Giptabalker:

"Nu ma hondin egh sselia sinna husfru ior{) firi

lösöra utan Jjön mal prsengin til sum nu seru sagh[> : ssel

han hana [>a ständer köpit msepan baf>in liua . sipan annat

|>erra (er döt . kserre annat perra sefte hon sella haennar

arui innan |>ry ar pa gangser köpit atser."

I Uplandslagen träffa vi föreskrift härom i 9: 4 Jordabalken

"allse pe iorp man hawser oklutrsepse ok oklandsepse

innaen pry ar . hwat |>?et ser kiöp sellr skipti . ok witnse

swa tolff msen . hawi sengin wald a [>e iorp talse . swa

laengi hawser oquald standit . utsen man se utlsendis . sellr

han fangin ser . aellr ok han se owormaghi."

Den yngre Södermannalagen 9: 2 Jordabalker föreskrifter:

"Hvar sum iorb faar med cöp eller skipti laglica af

andrum . oc hawer hona o clandapa oc oqualdä vm pry

aar . swa at engin pser a talar . hawi sipan engin wald .

pe iorp sum swa lsengi hawer oquald standit . elupra eller

elända eller åtala . vtan han kunni wara hser fangin oc

swa lsengi vt Isendis wara . eller pet see owermaghi."

IL lsingelagen talar ock om tre års preskriptionen i 16: pr. Wi-

perbobalker:

"Thaetta seru lagha hsefpir.paet man hafwr . vm pry

aar oquipaet ok oklandit . komber sipsen annser ok sigher

sit wserse . pa hafwi paen wipzorp sum takit hafwr . swa

waeri ok wm allse köpi iorjiir sum man köper seller mse{)

skiftse faar . vtan han se owormaghi seller ser wthlamdis

.

psen pser skuldi a talse."

De båda Landslagarnes (Magnus Erikssons landslag, Eghno-

balker 25 flocken och Kristoffers landslag Jordabalker 18 flocken)

föreskrifter äro nästan lika lydande med Uplandslagen s. Vi an-

föra blott den senare landslagens föreskrift:

"Alla the iordher man hauer ohindrada oc oqualdha

jnnan try aar, hwat thet ser köp eller skipte, oc witna
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thel XII men, haui engen waldh a the iordli tåla, som

swa Lenghe hauer oquald ständit, wtan man see Avtlendis,

eller han faangen ser, eller iomfrw eller offuermaghi ; the

mogho winna iord sina i geen jnnan thry aar sidhan

hwart thera friit ut oc stadgat som för ser sagt . Huilken

ey driffuer thet köp eller skipte i geen atinge meth lagii-

um jnnan thry aar som fore skils, behalde tha then iord

som faangit hauer; oc then som the iordh saalde eller skipte

som han ey atte, raette honom som mist hauer allan sca-

dan vp, oc gifui iordh iamgoda jgeen i swa godho Iseghi,

oc a XL marker til treskiptis om han the iordh meth

wselde sik tileghnat hauer."

Yi fråga oss först, om denna de gamle lagarnes präskrip-

tion har hufvudsakligen samme karaktär som den romerske rät-

tens usucapio. Vi funno, att dennes utmärkande egenskap var,

utom att genom den samma eganderätten öfverflyttades, tillika

det förhållande, att rätsändringen stödde sig blott på förvärf-

varens utöfning af eganderätten och att de närmare bestämnin-

garna rörande detta faktum voro gifna hufvudsakligen med hän-

syn till samme förvärfvare. I det förra afseendet, eller i fråga

om öfverflytningen af eganderätten, är nog den i fråga varande

Inskriptionen lika den romerska usucapio; men med afseende på

den senare egenskapen är överensstämmelsen ej så bestämd.

I det hela äro bestämmelserna i lagarne i denne del oklara.

Hela institutet kallas väl i Helsingelagen häfd, laga häfd, och

]>a andra ställen talas det om att förväfvåren "hävdar" jorden

i tre år eller "hauer" henne i tre år; men det finnes, å andra

sidan, ställen som häntyda, att man fäst mycken vikt vid rätte

egarens underlåtenhet att anställa talan. I Lydekini antek-

ningar heter det om honom: "oc hawir [)olt." Östgötalagens

stadganden äro helt och hållet affattade under inflytelsen af tan-

ken därpå; och de öfrige lagarne bära äfven spår däraf, särskildt

i det förhållande att präskriptionstiden icke löper från förvärf-

varens fång, utan från det den bortfallande egaren blef i stånd

att utföra sin talan.
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Vi skola nu närmare ingå i undersökning om fordringarna

vid denna präskription, därvid tagande till ledning dem, som i

romerske rätten gälde för usucapio. Hurudana äro lagarnes

fordringar med afseende på

1) behörig sak? Endast fasta saker angår präskriptionen.

I våra gamle lagar finnas ej föreskrifter om förvärf af lösa

saker genom präskription. Inom fastigheterna talas ej om nå-

got undantag. Den omständighet, att omyndigs gods olagligen

föryträts gaf anledning blott till upskjutande af präskriptionens

början, icke till undantag. Dock torde vi hafva anledning af

ett annat lagrum att antaga, att om förytring skett af fastig-

het, som konungen innehade såsom Upsala öds gods eller annat

kronogods, präskription därå ej kunde vinnas. Magnus Eriks-

sons landslag, Kunungxs balker 3: pr. föreskrifver nämligen:

"Ei ma kununger minzka kronunna rset for altrum

kununge; gör l>et nakar, haui l>a l>en kununger vald sef-

ter komber |>äet mvd\) rset ater taka mi han gitaer."

och det samma sägs i ungefär samma ordalag i Kristoffers lands-

lag, Kunungxsbalker 2: 1. Att med våld tagna saker (res vi

possessae) kunde vara föremål för präskription visar föreskriften

i Kristoffers landslag, att den som till annan sålt eller skiftat

jord, som han ej egdc, var skyldig utom att till den, som hade

mist sitt (nämligen genom präskription), ersätta skadan och gifva

jämgod jord igen, ytterligare böta 40 marker, om han den jord

med vald sig tillegnat.

2) laga fång och god tro? Att ett formelt laga lang måste

finnas framgår tydligt af lagarnes föreskrifter. Det talas i Öst-

götalagen om försäljning af omyndigs eller hustrus jord, och i

Uplandslagen nämnas tydligen fången köp och skifte. Däremot

nämnes icke i lagarne något om god tro, och detta har gifvit

en rätshistorisk förtattare *) anledning att antaga, att sådan icke

var nödig för präskriptionen. Till särskildt stöd härför åberopar

l

) Nordström, Den svenska samhällsförfattningens historia, Helsingfors,

1839 och 1840. 2 Del. sid. 690 not. 36.
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han till och med uttrycket i Lydekini ofvan anförda antekning:

"hulkaölund liuu sar haelzt til comen", samt att samma lagrum

lägger hufvudsakliga vikten vid att rätte egaren "tålde och tillät"

den andre att besitta fastigheten. Denna åsikt torde dock ej

vara riktig, liren om stark vikt lägges vid att rätte egaren

underlåter att klandra, så kan dock därmed förlikas att god tro

hos förvärfvaren kräfves. Det visar vår närvarande lagstiftning.

Och del omnämda uttrycket i Lydekini antekning har antag-

ligare kommit till för att generelt angifva olika slags laga fång,

an att befria förvärfvaren från god tro i förvärfvet. Yåre för-

fäder gjorde icke några stränga juridiska distinktioner, särdeles

med afseende på ett så andligt förhållande, som en persons up-

fatning af beskaffenheten hos en hans handling; men rätskänslan

var säkerligen hos dem nog stark och sund för att icke legali-

sera en handling af svek eller bedrägeri. Fordringen på god

tro synes ock följa af fordringen på laga fång, så vidt man vill,

att detta skall vara något mera än ett blott sken, hvarvid man

falskeligen brukar lagen för att kringgå honom. Yi tro för den

skull att denna fordring egde rum efter vår äldre rätt.

3) tiden? Denne är såsom vi sett i allmänhet bestämd

till tre år. Östgötalagen skiljer likväl emellan det att omyndigs

jord blifvit såld, och att myndig persons jord förytrats. I senare

fallet är klandertiden bestämd till ett år. Tiden räknas från det

fastigheten blifvit frånhänd rätte egaren, så vida han då ej är

oförmögen att anställa klandertalan. I sådant fall räknas tiden

från det hindret uphört.

4) besitningen d. v. s. utöfningen af eganderätten ? Det

är svårt att afgöra, huru vida denna skall hafva fortfarit i

samme persons hand hela tiden. Lagarne ytra sig väl så, att

de synas antaga en och samme person såsom besittare af fastig-

heten. Men sådant kan härleda sig från att i de tider, då

lagarne skrefvos, fastigheterna ej så hastigt växlade egare, och

att därför intet annat föll lagstiftaren före. Därför kan man

icke i de begagnade ordalagen se en föreskrift, enligt hvilken

en växling i afseende på eganderätten under präskriptionstiden
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skulle utgöra hinder för präskriptionen. Och emedan lagarne i

det hela fästa så stor vikt vid rätte egarens underlätenhet att

klandra och hufvudsakligen därpå S}
Tnas bygga den i fråga varande

rätsverkningen, äro vi höjde att antaga, att präskriptionen ej

hindrades af ombyte af utöfvare af eganderätten 1

). Utöfningen

af eganderätten skall vara oklandrad under de tre åren. Klander

anstäldt, men ej fullföljdt, verkar naturligtvis ej hinder. Ej

häller finnes skäl att på vår äldre rätsåskådning öfverfiytta romarnes

faktiska hinder — usurpatio — såsom afbrytande präskriptionen.

Om tredje man under någon tid hindrat förvärfvaren att utöfva

eganderätten, men han åter på frivillig väg eller eljes, kommit i

utöfning af eganderätten, synes det nämda hindret ej böra vara

anledning till förlängning af klandertiden. Det står i lagarne

"oilt och oklandradt", "oklutradt och oklandradt", "oqvidadt

och oklandradt*, i hvilka uttryck de båda orden måste anses

såsom beteknande samma sak, eller att talan ej blifvit anstäld.

Först i Magnus Erikssons landslag heter det
u
ohindradt och

oqualdt", hvilket uttryck häntyder på afbrott af präskriptionen

äfven genom faktiska hinder. Emellertid få vi knappast antaga,

att uttrycket, sålunda formuleradt, hade annan betydelse än ofvan

stående inom sig synonymiska uttryck hade.

§ 10.

Svaga spär af urminnes häfd finnas väl i den romerske

rätten; men hufvudsakligen hade urminnes häfden utbildat sig

inom den kanoniske rätten. I våra landskapslagar förekommer

detta rätsinstitut icke, utan först i landslagarne, i hvilka det

]

) Ett spörsmål skulle här ytterligare kunna upkastas, ehuru dess be-

svarande med ledning af de anförda källorna måste blifva osäkert. Det

kan nämligen hända, att under det rätte egaren i tre år försummar att an-

ställa talan om jordens återvinnande, först mot slutet af denne tid jorden

förvärfvas af någon med laga fång i god tro. Tager man förnämligast

hänsynen till rätte egarens försummelse, skulle präskription ändock inträda

efter de tre årens förlopp. I annat fall äter kunde klander fortfarande an-
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säkerligen inkom från den kanoniske rätten. Magnus Erikssons

landslag innehåller i Eghnobalker 1 flocken:

"Fsem seru laghsö fang ior^a i suerikis laghum

laghlikt stande, olaghlikt ater gange, t
jy at laghfangit ser

r»t fangit, ok alt olaghlika fangit ser sum ofangit til

uminnis haeff) a komber".

Aldeles lika stadgande gifver Kristoffers landslag, Jordha-

balker l, men med tillägg:

"oc ii3 hwar som wrminnis hefd a komber, thet aer

laghfangit, oc thet maa engen qwselia".

Några närmare bestämmelser om urminnes häfden än dessa

finnas icke; och svårligen kan man med ledning af dem utleta

sådana. Under 1.7:de århundradet streds mycket därom, huru

vida urminnes häfd skulle hafva verkan emot rå och rör, d. v. s.

lagligen uprättade gränsmärken mellan fastigheter. Mera härom,

lika som i fråga om urminnes häfd i allmänhet, längre fram.

§ ii.

Utom tre års präskriptionen och urminnes häfden förekommer i

äldsta tider ingen ytterligare präskription. Den nuvarande präskrip-

tionen af fordringar har ej sin rot i landskaps- eller landslagarne.

Icke ens i stadsrätterne finnes antydning om en sådan. De

rådande enkla förhållandena kräfde väl ej någon sådan präskrip-

tion. Denna upkom först under 17:de århundradet, hvilket var

af så stor betydelse för vår rätsutvekling. Af konung Gustaf

Adolf finnes en den 10 december 1629 daterad "Förklaring om

gambla skuldfordringar*, så lydande 1

):

ställas till dess tre år från det nämda fånget förlupit. Lagarne synas icke

hafva förestälning om denna möjlighet utan taga för afgjordt, att då egaren

försummat att klandra i tre år, den andre ock skall hafva besuttit i tre år;

och torde därför den säkraste tolkningen vara att fordra båda dera. Jämför

dock den praxis, som senare upstod och hvilken omnämnes i § 16 här nedan.

l
) Se Schmedemans Justitieverk sid, 220,
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"Hans Kongl. Maj:ts mening om Gfiäldzfordran är,

att den icke i tijd och rätteligen fordrar sin betahlning

af någon innan 20 år sig förlöpa, den samma Debitor

må a solutione blifva libererat, will ock Hans Kongl.

Maj:t låta ett Mandat därpå utgå."

Denna förklaring, som antagligen afgifvits i ett enskildt

fall eller såsom svar på någon förfrågan, torde ej hafva blifvit

allmänt kungjord, ehuru afsikten därtill är i förklaringen uttalad.

Detta visas af "Kongl. Maj:ts Resolutioner och Förklaringar på

Ridderskapetz och Adelens beswär vid Riksdagen, datum den 29

Novembris xlnno 1680", som i punkten 51 innehålla:

"Kongl. Maj: t hafwer jämwäl agreerat Ridderskapetz

och iVdelens ansökiande at alla skulder och private preten-

tioner, som hafwa warit i tiygu åhr förtegne, och ey rätte-

ligen ther på yrkiade, måge blifwa ansedde för sådane,

som aldeles äro abandonerade och genom pnescription

uphäfne ; Wil ock förthenskull nådeligen anbefalla, at Hans

Kongl. Maj:tz Konung Gustaf Adolphs Placat öfwer thetta

måhl allom til så mycket bättre rättelse må genom Trycket

blifwa publicerat".

Sedermera gafs öfver den sålunda införda och bekräftade

fordringspräskriptionen en förklaring, näml. "Kongl. Maj:ts För-

klaring öfwer rätta förståndet af 1680 åhrs Resolution angående

gamle private pnetensioner och skulder" den 3 november 1691,

hvilken lyder:

"Kongl. Maj:t hafwer i nåder låtit sig thetta målet

föredragas, och efter noga öfwerwägande för rättwist funnit,

at Kongl. Maj:tz så wäl som Konung Gustaf Adolphs

Högl. i åminnelse Resolutioner i thetta mål böra således

förstås, at then hålles för rättelig sin skuld påtalt hafva,

som med giltige skiäl kan bewisa sig inom 20 åhrs tid

antingen sielf eller igenom någon annan, skrift- eller

munteligen, hafwa låtit kräfja sin Debitor, fast än han

honom icke theroin hafwer sökt hos Domaren eller Exe-

cutorn".
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Dessa äro före 1734 ars lag föreskrifterna om fordrings-

präskriptionen. Det är tydligt, att de gå ut på uphäfvande af

hela fordringsrätten, och ej blott af befogenheten att på grund

af förd ringen anställa talan. För öfrigt är att märka, att de

senaste förfatningarna inskränka präskriptionen att gälla blott

om "privata pnetensioner", hvilket ej är framhållet i Gustaf

Adolphs förklaring. Måhända härledde nämda inskränkning sig

af Karl den elftes mänhet om kronans rätt.

Präskriptionens grund.

§ 12.

Sådana rätsändringar, som den vi nu beskrifvit, kunna icke

ingå i rätsordningen utan grund; och finnes för dem en grund,

bör den samme kunna ur rättens väsen upvisas. Väl finnas de,

som hålla före, att föreskrifterna om präskription ej kunna för-

klaras af den allmänna filosofiska rätsläran (naturrätten), utan

uteslutande tillhöra den positive rätten, i hvilken de blott af

politiskäl, nyttighetsskäl, influtit
1

). Yi kunna i viss mån förstå

giltigheten af ett dylikt påstående med afseende på ett räts-

institut, som t. ex. inskrifningsinstitutet beträffande rättigheter i

fast egendom, hvilket hvilar på en konstmessigt tillskapad an-

*) Schilling, Lehrbuch des Naturreehts lste Abtheilung, Leipzig 1859

§§ 73 och 74, utveklar skarpast denna åsikt: »Nach dem Naturrechte aber

giebt es keine Verjährung, nicht bios darura, weil die Bestimmung des zu ihr

erfurderlichen Zeitraums sich aus keinem Eechtsprincip ableiten lässt, sondern

auch, weil sie iiberhaupt im Wesen des Rechts an sich nicht begrvipdet ist.

Denn was die encerbende Verjährung betrilft, so ist ja der Gebrauch eines

Rechts nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen nur dann statthaft, wenn man

dieses Recht schon wirklich hat, oder es fiir einen Andern, dem es zusteht,

auszuuben befugt ist. Sonst ist das fragliche Recht ein bios vermeintliches

oder angemasstes, und der Gebrauch eines solchen enthält an und fiir sich

ein Unrecht. Befindct man sich nun hierbei in gutem Glauben, d. h. in

der irrigen Meinung, dazu befugt zu sein, so ist man zwar subjectiv ausser

Schuld; allein objectiv betrachtet, wird dadurch doch das im unbefugten

Besitz einer fremden Sache oder Gebrauch eines fremden Rechts liegende
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ordning-, som endast under förutsätning af vissa kulturförhål-

landen är möjlig*. Ehuru äfven ett sådant institut kan med

afseende på sin lämplighet, så väl hvad angår det samma i dess

helhet som dess enskildheter, bedömas med ledning af det

allmänna rätsbegreppet, hvars förverkligande det åsyftar, så

kan det dock icke a priori ur detta härledas eller förklaras.

Unrecht nicht aufgehoben, da die bios subjective Meinung an dem wahren

Sachverhalt Niehts ändera kann. Nun ist aber ein Unrecht nach dem natur-

lichen Recht nicht dazu geeignet, fur den, welcher es, wenn auch aus Irrthum,

begången hat und noch begeht, ein Recht durch Fortsetzung des fraglichen

Zustandes zu begrimden. Auch kann hierbei auf die Länge der Zeit, während

welcher jener Bezitz und Gebrauch fortgesetzt worden ist, an und fur sich

Nichts ankommen, da durch den blossen Zeitablauf ein Unrecht nicht zum

Rechte werden kann. Was hiernächst die aufhebendc oder löschende Verjährung

anlangt, so liegt ja in dem Nichtgebrauch eines Rechts, da er ebenso gut,

als der Gebrauch desselben, dem Berechtigten freisteht, kein Rechtsgrund zum

Verluste dieses Rechts; vielmehr ist zum Verluste eines Rechts, solangeer nicht

durch eine physische oder rechtliche Nothwendigkeit herbeigeftihrt wird, von

Rechtswegen eine Veräusserung erforderlich. Diese aber kann nur in Folge

einer bestimmten, darauf gerichteten Willenshandlung des Berechtigten

angenommen, und also nicht aus dem blossen Nichtgebrauch eines Rechts,

der ja auch auf verschiedenen andern Grunden beruhen kann, mit Gewissheit

gefolgert werden. Dennoch lässt sich aus politischen Grunden die Verjährung

allerdings als ein zweckmässiges Institut des positiven Rechts vertheidigen.»

Denna argumentation har en viss styrka till följd af det stränga fasthål-

landet vid rätten såsom något objektivt oföränderligt, som ej till följd af

ändring i de enskildes subjektiva upfatning eller i de faktiska förhållan-

dena kan växla. Det är blott förvånande, huru Schilling längre ned, sedan

han angifvit den politiska grunden för präskriptionen i hennes helhet, om

en art af henne, nämligen adkvisitivpräskriptionen, kan säga: »Auch auf

den rechtlichen Verkehr hat die Ersitzung einen fördcrndcn Einfluss dadurch,

dass sie demjenigen, welcher etwas aus einem rechtmässigen Grunde und in

gutem Glauben, wenn auch von einem Nichteigenthumer, erwirbt, die volle

Sicherhcit des Erworbenen nach dem Ablauf der gesetzlich bestimmten Zeit

in Aussicht stellt. » Huru en rätssats, - som gör »orätt till rätt», kan hafva

ett rätten »befordrande» inflytande, kunna vi ej förstå. Äfven Unger,

System des österreichischen Privatrechts 2ter B. Leipzig 1868 § 104

sid. 258, förklarar det strida mot naturrättcn att inrymma tiden inflytande

på rättigheters upkomst eller lindergäng.
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Ken vi kunna ej erkänna giltigheten af nämda påstående med

afseende på präskriptionen, som innebär en ändring* i sådana för

hvarje ratt elementära rättigheter, som eganderätt eller andra

rättigheter till saker eller fordringsrätter äro, och en rätsändring,

som stöder säg på så naturliga förhållanden, som dylika rättig-

heters atöfning eller icke-utöfning under en viss tid. Med af-

seende på ett sådant rätsinstitut måste man försöka att, om

möjligt, upvisa en omedelbart rätslig grund. Visserligen veta vi

ock, att staten, d. v. s. det organiserade rätssamfundet, till följd

af det mänskligas allmänna ofullkomlighet, som ock inverkar på

lättens genomförande, under stundom måste med abstrakt hålna

och på vissa mera viktiga omständigheter stödda regler lika

som genomskära de i verkligheten förekommande förhållandena,

utan att taga hänsyn till egondomligheter, som i enskilda fall

kunna finnas, och hvilka må hända, om de kunnat påaktas, bort

föranleda till modifikation i eller undantag frän regeln. Och i

sådant afseende synes man kunna inom civilrätten tala om räts-

regler, som stöda sig på nyttighets- eller politi-hänsyn, ehuru

likväl detta icke gäller själfva regeln utan snarare den ofull-

komliga oinskränkta affatningen af den samma. Men icke ens

i denna mening kan man tala om en nyttighetsgrund såsom

stöd för präskriptionen, i jämförelse med en rätsordning i hvilken

präskription ej finnes, ty från en sådan synpunkt skulle det vara

naturligare, att rätten stannade vid de fasta och bestämda re-

glerna om eganderättens, fordringsrättens o. s. v. orublighet på

den för dem gifna faktiska grund; och det är just den speciella

växlingen i de enskilda förhållandena, till hvilken rätten i och

genom präskriptionen tagit hänsyn. Utom livad vi nu nämt

finnas för rätten inga nyttighetsskäl, som ej tillika eller i egentlig

mening äro rätsskäl.

§ 13.

Då man efterfrågat rätsgrunden för präskriptionen, har man

antingen sökt honom i det allmännas intresse med bortseende
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från hennes verkan på de enskilde personernes inbördes förhål-

landen, eller ock i just dessa enskilda förhållanden sökt hennes

förklaring*, eller ock, hvilket är det vanligaste, har man åberopat

både det allmännas intresse och präskriptionens verkan för de

enskilde såsom grund för henne. I båda afseendena har man

för öfrigt på olika sätt förklarat präskriptionen. Så har man

från den förre synpunkten förklarat, att den allmänna räts-

säkerlieten fordrar, att anspråk, som någon kan hafva på en sak,

som innehafves af en annan, eller mot en annans person, icke

kunna efter huru lång tid som hälst framställas. En allmän oro

skulle i annat fall upstå och en mängd högst svårlösta rättegångar

upkomma. Redan i Pandekterna (1. 1 Dig. de usurp. 41: 3)

anföres efter Gams: Bono publico usucapio introdueta est, ne

scilicet quarundam rerum diu et fere semper incerta dominia

essent, qnum sufficeret dominis ad inquirendas res suas statuti

temporis spatium". Och detta är sedan af rätslärde och filosofer

uprepadt. Men man har ock från samme synpunkt sagt, att

eganderätten — hvarmed man menat det samma som förmögenhets-

rättigheter i allmänhet — blifvit af staten gifven för att brukas

och att den berättigade därför helt naturligt går förlustig sin rätt,

om han under en längre tid icke brukar honom 1

). Från den

privata synpunkten har man antingen försökt en formelt rätslig

(processuel) eller en materielt rätslig förklaring af präskriptionen.

I förra hänseendet har man anfört, att efter en längre tids förlopp

svårighet kan upstå för den, hvilken är i besitning af en sak,

äfven om han verkligen är rätt egare till henne, att bevisa sin

rätt. Yitnen kunna hafva dött, handlingar kunna hafva för-

kommit, hans egen kännedom om hans och ännu snarare om hans

företrädares fång kan hafva gått förlorad m. m. Han skulle så-

lunda, ehuru rättmätig egare till saken, vara utsatt för att mista

sin rätt, om ej klandertalan därå efter någon tids förlopp af-

skures. På samma sätt skulle en gäldenär genom brist i bevis-

ningen om att han fullgjort sin förbindelse eller att den samma

Så Ahrens, Die Rechtsphilosophie 4te Aufl. Wien 1852, sid. 478.



30 <*ni preskription enligl svensk allmän förmögenhetsrätt.

eljes aphört löpa fara att, ehuru icke vidare skyldig, nödgas

upfylla henne. Det är tydligt att under denna argumentation

från formelt rätslig ståndpunkt ligger antydandet, att den mot

hvilken talan skulle anställas är mera berättigad, än den som

anställer henne, och att efter den samma preskriptionen egent-

ligen blir bygd på en laga präsumtion. För dem, som insett

detta och tillika aktat därpå, att präskriptionen, bygd på denne

grund, dock måste antagas kunna i enskilda fall drabba en ännu

berättigad rätsyrkare, har det varit angeläget att söka en materielt

rätslig grund för präskriptionen, som skulle rättfärdiga henne

i hvarje fall och sålunda äfven i det nu nämda, att ej sakens

innehafvare eller gäldenären vore rätt egare eller från skulden

fri. De hafva då sagt, att den egentligen berättigade, genom att

under en längre tid icke begagna sig af sin rätt, utan låta

föremålet därför fritt tjäna en annan person, måste anses hafva

afstått från rätten till förmån för den andre
1

).

Det har icke fallit någon in att med antagande af en ma-

terielt rätslig grund för präskriptionen förklara henne från dens

synpunkt, som genom präskriptionen vinner fördel, och sålunda

bygga henne på hans på denna fördel riktade intresse, som staten

') Lindblad vaklar mellan den allmänna rätssäkerhetens ståndpunkt

och den enskilda processualistiska. Se sid. 11. Likaså TJnterliolzner, då

han dels sid. 90 Band. 1 säger: »Der richtige Ståndpunkt, aus welchem man

diese der Verjährung beigelegten rechtlichen Wirkungen zu betrachten hat,

ist nun hauptsächlich gewiss die Mcksicht auf die Verminderung der Rechts-

strpitigkeiten, zumal soldier, bei welchen die streitigen Reehtsverhältnisse in

ontferntere Zeiten zuruckgehen, bei welchen also um so mehr zu furchten ist,

dass die Untersuchung doch nur zu einem unverlässigen Ergebnisse fiihren

möchte», och dels sid. 93 samma band ytrar: »Der nächste Zweck bleibt

immer, die Einzelnen, die durch veraltete Anspriiche bedroht sind, degegen

in Schutz zu nehmen.» SehUUng står ock i det hela på deras sida, som

låta den allmänna rätssäkerheten vara grundvalen för präskriptionen. Den

af honom antagna politigrunden bestämmer han nämligen sålunda: »Denn

sie (die Verjährung) dient iiberhaupt dazu, die Festigkeit and Sicherheit der

Berldsverliidtmssc zu befördern und den Streitigkcitcn hieriiber cin Ziel

zu sefzen.»
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med afseende på de för handen varande förhållandena måste akta
o

såsom förnuftigt och därför erkänna såsom berättigadt. At min-

stone har ingen, såvidt vi veta, med bestämdhet framhållit denne

synpunkt såsom den enda hufvudsakliga
1

); och dock torde endast från

den samme en giltig grund för preskriptionen vara att vinna.

§ H.

Gå vi nu till bedömande af de olika åsikterna om preskrip-

tionens berättigande, så synes oss först den åsikten, att staten

tilldelar de enskilde personerne deras rättigheter för att de skola

af dem brukas, hvaraf skulle följa att de i motsatt fall kunna

blifva dem förlustige, hvila på en grundåskådning som icke är

med verkliga förhållandet öfverensstämmande. Bakom henne ligger

nämligen den upfatningen, att staten lika som på förhand

disponerar öfver alla förmögenhetsförmåner och sedermera utdelar

dem åt de enskilde efter förtjänst eller efter som de kunna vara

till gagn för det hela; och en sådan upfatning anse vi vara

rent kommunistisk och i högsta grad tryckande för de enskilde

samt blott tjäna att förlama deras företagsamhet. Hon kan

öfverensstämma med en patriarkaliskt anlagd stat eller med de

l
) Man har väl gifvit antydan om att denna sidan af saken jämväl

kunde tagas i betraktande; men det har stannat vid en blott antydan, och

i bästa fall har synpunkten ansets vara af - underordnad betydelse. Så

Unterhohner i hans ytrande sid. 92 Band. 1: »Wer die Verjährung, auch

wenn sie diese Bedingungen erfullt, dennoch hart und unbillig findet, der

bedenke, dass namentlich in dem ausgedehnten Verfolgungsrechte des Eigen-

thiimers, in sofern es auch gegen den redlichen Erwerker der Sache gerichtet

werden kann, ebenfalls eine gewisse Hävte liegt, welche wohl verdient durch

die Annahme einer den Besitz schiitzenden Verjährung gemildert zu icerden.»

Lindblad, som vid referat af andres åsikter från dem anför att »det vore

hårdt och obilligt, att den, som innehaft samma sak en längre tid, under

förmenande att han vore ägare dertill, eller som hade någon förbindelse till

en annan, om hvars fullgörande på lång tid icke varit fråga, skulle nödgas

återlemna saken eller fullgöra förbindelsen, från hvilken han ansett sig fri»,

tillägger till och med, att »på den omtalade billigheten m. m. lärer uti

ifrågavarande fall icke något afseende kunna göras».
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gamla republikernas rätssamfund, men icke med de nyare folkens

rätsåskådning. Enligt denna skiftar icke staten ut rättig-

heterna åt statsmedlemmarne, utan har såsom något objektivt

för sig- hela det privata lifvet, i hvilket de enskilde sträfva att

bilda sig* bvar och en för sig- ett enskildt område af materiella

hjälpmedel, med afseende bvarå statens åliggande är att skydda

en livar i åtnjutandet gent emot andre af livad han förnuftigtvis

gör anspråk på. I afseende på det ämne, som nu föreligger,

har staten till följd däraf att öfverväga: hvilkendera partens

anspråk är förnuftigare, dens hvilken hittills erkänts hafva rätten

men icke utöfvat honom, eller dens, som i stället utöfvat honom

eller af hans icke-utöfvande haft fördel? Med denna fråga hafva

vi kommit in på den privata och materielt rätsliga sidan af

ämnet, och skola i det följande söka besvara henne.

Beträffande försöket att upställa den allmänna rätssäkerhe-

ten såsom grund för preskriptionen, kan anmärkas, att den samma

ej synes kunna främjas genom att afskära rättegångar i upkomna

tvistefrågor, d. v. s. att vägra anställande af undersökning om

livad i dem är rätt. Rätssäkerheten synes tvärtom fordra, att

man gör det möjligt för livar och en att få rätten utrönt, på det

att han, om han verkligen är berättigad, må komma i åtnjutande

af livad honom tillkommer. Icke kan däraf någon allmän oro

upstå, utan snarare däraf att rätten lemnas oafgjord. Genom en

undersökning måste man alltid komma det rätta närmare, än

genom afvisande af den enskildes begäran därom; och för så vidt

staten har rättens befordrande till ändamål ej blott för sig, utan

detta måste antagas äfven lända de enskilde till gagn, så måste

fritt tillträde till undersökning om livad rätt är hos dem väcka

tillfredsställelse och icke oro. Hufvudsakliga vikten ligger därpå,

att då i en anstäld rättegång rätten från statens sida skall be-

stämmas, de utrönta fakta bedömas så, att afgörandet ej kommer

i strid med den allmänna upfatningen af rätten.

Om vi härefter öfvergå till den grund för präskriptionen, som

antagits ligga i svårigheten för den, mot hvilken en talan an-

ställes om rätt till en sak, af hvilken han är i faktiskt åtnju-
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tände, eller som kräfves för fordran, att bevisa sin rätt till saken

eller sin frihet från förbindelsen, så kan däri, det medge vi, ligga

en fara för den, som blir föremål för en dylik talan, så vidt man
ställer för stora fordringar på honom i afseende på bevisnings-

skyldigheten. Om man fordrar, att sedan käranden ådagalagt,

att han en gång haft rätt till saken eller att någon af hans för-

fäder, från hvilken rätten skolat genom arf gå öfver till honom,

haft den samme, svaranden skall vara skyldig att bevisa ej blott

sitt eget fång och dess giltighet i och för sig, utan äfven hvarje

af hans företrädares fång såsom giltigt, intill dess han kommer

till ett fång från käranden eller någon af hans förfäder, så synes

man begära alt för mycket af honom. Och om käranden likaledes

bevisar, att han eller en hans arflåtare en gång haft en fordran

af svaranden, och man därpå ovilkorligen kräfver, att den som

sökes skall bevisa det han blifvit fri från förbindelsen, synes man

ock begära för mycket af honom. Men äfven om man söker bot

för sådana missförhållanden, kommer man ändock icke till präskrip-

tionen, som går utöfver hvad som därtill erfordras. Man bé-

höfde för detta ändamål blott en förändring i reglerna om bevis-

ningen, hvarigenom den käranden åliggande bevisningsskyldig-

heten skärptes, eller motbevisningen för svaranden underlättades,

så att, om t. ex. svaranden bevisade sitt eget fång till saken

och dess formella giltighet, det skulle åligga käranden att bevisa,

att fel däri funnes eller att fång saknades för någon hans före-

gångare eller fel i något sådant fång egde rum, eller, i afseende

på fordringskraf, att, sedan fordringens tillvaro vid en viss tid-

punkt blifvit ådagalagd, svarandens invändningar om fordrings-

rättens uphörande toges för giltiga, där de ej strede mot uttryk-

lig och bestående utfästelse. Präskriptionen däremot innebär, att

äfven om det omotsägligen ådagalägges, att en länk i kedjan af

de förutsatta fången saknas eller ett väsentligt fel i något af dem

är för handen, eller om det klart visas, ej blott att fordringen

en gång funnits utan äfven att fordringen ingalunda upfylts eller

på något sätt i öfrigt uphört, kärandens talan dock under förut-

sätning af de omständigheter, på hvilka präskriptionen är bygd,

E. V. Noräling : Om, präskription. 3
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ogillas. Detta ådagalägger obestridligen, att de processuella för-

hållandena (förhållandena med afseende på bevisningsskyldiglieten)

ej räcka till att förklara präskriptionen, men på samma gång ocJ^

atl här bakom måste Ligga ett verkligt rätsbildande moment, ett

momenl som kastat om själfve rätten, så att han från att ligga

på kärandens sida nu ligger på svarandens.

Vi hänvisas sålunda till en materielt rätslig betraktelse af

saken för att kunna få en giltig förklaring af präskriptionen.

Därvid kunna vi dock ej söka denna i antagandet, att den hittils

varande rätsegaren frivilligt afstått från sin rätt, likasom tyst

afsagl sig den samme, till förmån för sin motpart. I allmänhet

kunna sådana antaganden om en tyst öfverlåtelsevilja icke inom

rätten godkännas, och i detta särskilda fall är det så långtifrån

alt bevis för antagandet förefinnes, att det snarare vid det till-

fälle, då präskriptionen förnämligast visar sin verksamhet, näm-

ligen vid anstäld rättegång, afgjordt motsäges däraf, att räts-

egaren upträdt med sin talan
1

). Grunden till präskriptionen

måste sökas å den motsatta sidan, i dens intresse till hvilkens

förmån präskriptionen länder. Mycket riktigt anmärker Böder -)

:

"Da die Zeit nur der Ausdruck ist fur das Aufeinanderfolgen der

Dinge, so wird streng genommen zwar nichts dnrch die Zeit selbst

geändert, wohl aber durch Das was, wie man richtig sagt, in

oder mit der Zeit vorgeht. Hierauf allein kömmt Allés an, und

zwar darauf, ob im Lcrnf der Zeit der Grund des RecMs sieh

geändert habe oder nicht." Skada blott, att Röder icke fullföljt

detta upslag, utan sedan upräknat samtlige de gamle grunderne

för präskriptionen. Alt beror på om grunden för rätten förän-

drats under tiden. Grunden för en persons rätt är hans intresse,

erkändt såsom giltigt i förhållande till andres motsatta intressen

på samma föremål. Är nu rätten förändrad, så måste sådant

1
) Äfven Lindblad, sid. 10, anmärker det samma emot nämda åsikt.

2
) Grundzuge des Naturrechts oder d. Rechtsphilosophie. 2te Aufl.

Leipzig und Heidelberg 1860— 1865, sid. 185.
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bero på en förändring* i giltigheten af de hvarandra motstående

intressena, som upbära de stridiga anspråken. I stället för att

giltigheten förut låg på den hittils varande rätsegarens sida,

är hon nu öfverflyttad på den andra sidan och fäst vid den per-

sons intresse, som där står. Så är ock verkliga förhållandet

vid den rätsändring, vi kalla präskription. Där de faktiska för-

hållanden, som för den samma fordras, äro till finnandes, där

erkänner staten hos den person, som är i utöfning af rätt till

saken eller en längre tid varit i kraffrihet, hans intresse i sakens

fortfarande åtnjutande eller i kraffrihetens fortvara såsom mera

förnuftigt, än den äldre rätsegarens intresse i att få saken åter

eller fordringen upfyld, och således såsom berättigadt gent emot

detta.

Det kan väl synas oegentligt, att en ändring i rätten skall

kunna ske på grund af en persons ensidiga intresse i motsatsen af

hvad hittils varit erkändt för rätt, och Schilling uttalar detta

mycket bestämdt i sitt å sid. 26 not. 1 anförda ytrande. Men

han glömmer därvid, att rätten icke är något stelt och dödt, med

afseende på hvilket man kan säga: detta är och förblifver rätt,

eller att juridiken ej består i konsten att strängt hålla på en en

gång gifven enskild rätslig bestämmelse. Icke som skalle rätten

i sin princip vara obestämd och växlande; rättens högste grund-

sats är nog en och oföränderlig, och sig lika i hvarje rätslig* före-

teelse. Men denne innebär just fordringen på att man i hvarje

fall skall med afseende på de omständigheter, som vid det samma

förefinnas, skilja mellan stridande anspråk, hvilka, emedan de

upbäras af förnuftiga väsen, väl hvart för sig äro att akta, men

hvilkas inbördes företräde, eller relativa giltighet, beror af deras

högre eller lägre grad af förnuftighet; och juridikens upgift är att

granska och öfverväga omständigheterna i de särskilda fallen och

dymedels angifva grunderne för de stridiga frågornas lösande och

på samma gång ge förklaring åt de förändringar i rättigheterna,

som af växlingen i omständigheterna kunna motiveras. Med denna

utgångspunkt kan man förstå, att af två personers motsatta an-

språk på ett och samma föremål det ena kan aftaga i giltighet
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genom at1 del ej på någol ytre sätt gifver sig till känna på samina

gång som det andra viixor up med omedelbar giltighet, eller till-

fcager i giltighet genom fortgående utöfning, samt att följden däraf

kan blifva, at1 del förra anspråket, som förut erkänts såsom gil-

tigare, un mast* 1 vika (or det senare. Om en person visserligen

icke lagligen men i god tro förvärfvat en sak, hälst om han sedan

under någon tid fritt utöfvat rätten till henne, kan hans anspråk

på saken komma att erkännas såsom giltigt gent emot dens an-

språk, som förut obestridt haft rätt till henne, men låtit rätten

någon tid ligga nere, ett resultat, till hvilket så väl försvagningen

i den senares anspråk som tillväxten i den förres utgöra bidragande

faktorer. Och om en person, som eger en fordringsrätt mot en annan

och således har till objekt för sin rätt denne andres personliga

krafter, under någon tid icke låter honom känna af detta sitt an-

språk, kan den andre, som under samma tid njutit frihet från

kraf, vinna giltigt anspråk på att erkännas såsom verkligen fri.

Med afseende på detta sista kan det väl anmärkas, att då det fak-

tiska förhållande, som utgör stödet för rätsändringen, hufvudsak-

ligen består i underlåtenhet hos fordringsegaren, som går miste

om sin rätt, och det sålunda är blott negativt, det samma synes

vara af för ringa betydenhet att från rent rätslig synpunkt moti-

vera en så stark brytning i rätten. Men vi böra i afseende

därpå erinra oss, att de materiella hjälpmedel, som ligga i en per-

sons krafter, — och det är dessa som vid en fordringsrätt tagas

i anspråk — genom naturen själf äro i hans egen besitning och

i första rummet måste erkännas böra stå honom till buds. Hafva

de af någon grund i ett eller annat afseende kommit under an-

nans förfogande, så kvarstår dock bakom den så upkomna rätten

nämda naturliga förhållande och verkar, helt förklarligt, att där

den berättigade under en längre tid ej låter den förpliktade känna

af hans förpliktelse, hos honom en känsla af frihet småningom växer

up, som vid en viss tidpunkt måste erkännas såsom berättigad.

Hos en hvar finnes ett naturligt kraf på personlig själfständighet,

hvarigenom han sträfvar att från sig skilja de ytre band, som genom

omständigheterna pålagts honom, och ur detta allmänna kraf växer
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i särskilda fall ut nämda anspråk på frihet från ett föråldradt

fordringskraf
1

).

Det är anmärkt af Schilling, att tiden för rätsändringen icke

kan af den filosofiska rätsläran anges. Detta är nog sant, men

den slutsats han däraf drager, att hela präskriptionen ej kan af

denna lära förklaras, är falsk. Den allmänna rätsläran kan ej ge

regler i detalj, hvilka måste vara beroende af de konkreta förhål-

landena hos olika folk och i olika tider inom samma folk. Det

är nog, att hon i afseende på före varande fråga förklarar, huru-

som en tidsgräns måste finnas för rättens fortvara. Det tillhör

hvarje stats positive rätt att närmare bestämma tidsmåttet efter

för handen varande faktiska förhållanden. På denna fråga verkar

icke blott folklynne, utan äfven den olika grad af utvekling och

liflighet, som det materiella utbytet inom ett folk vunnit
2
).

Af den gjorda utveklingen af grunden för präskriptionen föl-

jer, att det als icke hör till den ena eller andra präskriptionsartens

uteslutande karaktär att vara bygd på blott positiva eller blott

negativa bestämningar, utan positiva och negativa bestämningar

kunna vara vid hvilken art som hälst förenade. Hvad som bi-

drager till att minska giltigheten af den förut berättigades anspråk

verkar omedelbart till relativt ökande af giltigheten af anspråket å

andra sidan; och hvad som tjänar att öka dettas giltighet bidrager

på samma sätt till minskande af giltigheten hos det förra.

Den grund, som vi upvisat präskriptionen hafva, är enligt

1

) Den grund, som vi sålunda funnit för präskriptionen i den högre

förnuftigheten i den vinnandes intresse i jämförelse med den förlorandes in-

tresse i samma föremål, är icke en grund, som är specifikt gällande för prä-

skriptionen. Han är i själfva verket grunden för all rätt, och hvarje ändring

som i rätten upkommer. Därigenom visar sig såsom grundlös den fruktan,

som Puchta, Unger m. fl. uttalat för en gemensam behandling af de sär-

skilda präskriptionsarterna och för upsökandet af gemensam grund för dem,

hvilket förfarande enligt deras tanke skulle leda till att utvidga präskrip-

tionen öfver sina naturliga gränser. Är grunden ingen annan än den, som

gäller för rätten i allmänhet, kan ett dylikt resultat ej däraf upkomma.

2
) Häraf förklaras t. ex. huru inom den svenske rätten tiden för for-

dringspräskriptionen kunnat till hälften förkortas.
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vår tanke gemensam för livar jo slags präskription och således äf-

ven för urminnes häfden. Med afseende på denna förbehålla vi

oss dock att i den speciella framstälningen få uptaga tillutredning

en kontrovers, som rörande den samma yppat sig och har samman-

hang med frågan om hennes grund.

§ 15.

På grund af ofvan stående anse vi oss böra utvekla läran

om präskription, sådan hon finnes inom svensk rätt, med ledning

af den af oss utvisade grunden för präskriptionsinstitntet. Tvif-

velsmål om riktigheten häraf kan väl upstå med anledning af den

motivering, som lagstiftaren själf anfört vid förordningen den 13

juni 1800 och förklaringen den 14 maj 1805, genom hvilken förra

förtätning den i 1734 års lag (9: 12 handels balken) stadgade

tjugu åra fordringspräskriptionen förkortades till en tioårig, och

genom hvilken senare viss tids präskriptionen till fast egendom

infördes eller närmare bestämdes. Förordningen af år 1 800 lyder

:

"Sedan Kongi. Maj:t under loppet af de Eegerings-

ärender, som tillhöra lagskipningen, ofta erfarit huruledes

den långa tid af tjugu år hvilken enligt Lagens stadgande

uti 12 § af 9 kap. Handelsbalken kan framskrida, utan

att en under sådan tid alldeles förtegad således icke krafd

eller anmäld fordran något af dess gällande och betalnings-

gilda kraft förlorar, gifvit anledning till långvariga Rätte-

gångar, stundom beredt tillfällen för mindre samvetsöma

borgenärer att framkomma med tvätydiga, om icke oriktiga

fordringar, samt blottstält gäldenärer för obilliga anspråk;

och härvid äfven i betraktande kommit, hvilka omskiften

en tjuguåra tidelängd är underkastad, de förändringar, som

genom personers död, flyttning och andra händelser kunna

upkomma, huru minne och kännedom af hvad under denna

tid kan hafva uti ärender emellan enskilte sig tilldragit,

lätteligen förloras, att efter timade dödsfall, i synnerhet

arfvingar och sterbhusdelägare måste sakna uplysning
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om en död mans åtgerder, och att den nogaste vård om

handlingar, böcker, räkenskaper under en sådan tidslängd

icke sällan kan vara förgäfves använd ; så har Kongl. Maj:t

till styrkande och befordrande af det enskilda förtroendet,

samt att, så vidt möjligt är, tillsluta vägen för obilliga

tvister, ansett lika med Eiksens Ständer, att hvad Lagen

stadgar om en tjugu-åra prsescriptionstid, i afseende på

okände och oanmälde fordringar man och man emellan

fordrar rättelse och ändring; och har derföre — —
stadgat och förordnat, att den som hafver fordran

hos annan i gods, penningar eller hvad det är, och kräf-

ver ej den skrifteligen eller mimteligen, eller gifver den

ej an för Rätta eller hos Konungens Befallningshafvan de

inom tio år, må derå sedan icke någon talan äga".

I förklaringen den 14 Maj 1805 omnämnes den nyss an-

förda förtätningen af år 1800 och anföras alla de skäl, som i

den samma äro npräknade för präskriptionen, hvarefter det heter:

"Desse grunder, då de tjent till bestämmande af en

. kortare tid för utsökande af fordringar, som endast angå

löst gods eller penningar, kunna i förening med flere andra

skäl icke eller medgifva en oinskränkt gränts för anspråk

å fast Egendom".

I dessa förtätningar gifver lagstiftaren tydligen en förkla-

ring af präskriptionen, dels från den allmänna rätssäkerhetens

synpunkt, ehuru han kallar henne "det enskilda förtroendet" och

dels från privat processuel synpunkt. Fastän den nye lagen om

fordringspräskription den 4 mars 1862 icke innehåller en dylik

motivering af de genom den samme gifna stadgandena, emedan

det i senare tider kommit ur bruk att i lagarne ange motiven

till deras föreskrifter, så kvarstår motiveringen med afseende på

fastighetspräskriptionen ; och man kan sätta i fråga om ej med

afseende på fordringspräskriptionen 1862 års lagstiftare måste

anses hafva bygt på samme grund, som lagstiftaren af år 1800,

enär 1862 års förfatning blott är en närmare utvekling af de

dittills gällande föreskrifterna. Men i det hela får man ej fästa
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så utomordentligt stor vikt vid dylika allmänt hålna motiveringar

af gifna lag-bud, — såsom de nämda förfatningarnas äro — , i

synnerhet där det tillika är fråga om juridiska deduktioner, all

den stund lagstiftaren, hvilken icke alltid kan gå till väga med

den klara insikt, som man af vetenskapen kräfver, kan omedvetet

ledas af en grund för sina stadganden, och dock uttala en annan.

Särskildt hafva vi anledning att här antaga något sådant, emedan

decisionen i 1800 års förordning är mera vidsträkt affattad än

don föregående motiveringen föranleder. Däremot stämmer hon

väl öfverens med den grund, vi för präskriptionen angifvit. Det

samma är ock förhållandet med föreskrifterna om fordringsprä-

skriptionen i 1862 års förordning, hvilka nästan omedelbart hän-

visa på denne grund.

Viss tids präskription å fast egendom.

A. Den gällande lagstiftningen i afseende på

denna präskription.

§ 16.

Intill det 1734 års lag trädde i kraft gälde landskaps- och

landslagarnes stadganden om tre års präskriptionen. De tilläm-

pades mot slutet af 17:de århundradet och i början af det 18:de

så, att de tre åren räknades ej från det fång, hvarigenom fastig-

heten förvärfvades, ej ens från det att upbud af förvärfvaren

begärdes, utan från det att laga stånd åkom förvärfvet och fasta

därå meddelades, d. v. s. från natt och år efter tredje upbudet
1

).

Var egaren då ej i stånd att klandra, räknades präskriptionen

från den senare dag, då han blef i tillfälle att utföra sin talan.

J
) Detta synes dels af motiveringen till förklaringen den 14 maj 1805,

däri det heter: »at således uti de Lagar, hvilka före år 1736 tjent til efter-

rättelse, hvar och en åtkomst til fast egendom, som icke inom trenne år

från laga stånds tiden blifvit klandrad, borde derefter anses fast och orubbad»,

och dels hos Abrahamson, Anmärkningar till Landslagen, Stockholm

1726, sid. 381.
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Huru vida sedermera efter 1734 års lag någon allmän präskrip-

tion med afseende på fast egendom skulle finnas var omtvistadt.

Utom det speciella stadgandet i 11: 8 giftermålsbalken, enligt

hvilket en hustru, i det fall att hennes man utan hennes sam-

tycke förytrat hennes fasta egendom, var skyldig att inom natt

och år efter det hon fått kännedom om öfverlåtelsen eller pant-

sätningen, söka igen fastigheten, ville någre i den i lagen stad-

gade laga stånds tiden se en allmän preskriptionstid för klander

å fast egendom, under det att andre förnekade, att han finge så

anses. De senare hade stöd i 10: 1 jordabalken, som förklarar att

om någon förytrat eller förpantat annans fastighet utan fullmakt

af honom, afhandlingen skall vara ogiltig, "ändå att upbud

och stånd dera kommit". Af de förre åberopades 5: 8 samme

balk, däri det stadgas, att om någon vill tala å ett köp på grund

af annan rätt än bördsrätt, han må instämma sin talan till den

rätt där upbuden ske, att upbuden väl, oaktadt klandret, skola

fortgå, dock så att fasta icke meddelas, samt att om den, som

klandrat, vinner sin talan, upbuden och lagfarten icke hafva

någon verkan mot honom. Detta lagrum vore" affattadt under

förutsätning af lagfartstiden såsom en allmän klandertid, efter

hvilkens förlopp klander ej vidare kunde anställas, och borde det

däremot stridande stadgandet i 10: 1 jordabalken därför inskrän-

kas till att gälla blott för det speciella fall, att någon i egarens

namn förytrar en fastighet utan att dock hafva fullmakt därtill.

Det är svårt att afgöra denna fråga, huru vida på grund af 10:

1 jordabalken klanderrätten stod rätt egare öppen under huru

lång tid som hälst, eller på grund af 5: 8 nämde rätt var inskränkt

inom laga stånds tiden. Den senare meningen har väl det för sig,

att efter den samma samtliga lagrummen erhålla sin betydelse och

sitt särskilda tillämpningsområde, under det att enligt den förra

meningen 5: 8 jordabalken icke skulle ega någon betydelse samt

dessutom den i 4: 1 och 2 jordabalken gifna föreskrift om lag-

fart å all fastighet, äfven den som ej var underkastad bördsrätt,

äfven var betydelselös. Men nu är stadgandet i 5: 8 jordabalken

mycket obestämdt och matt hållet, och synes innebära snarare
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eti råd än en laga föreskrift, hvaremot föreskriften i 10: 1 samnre

balk ar synnerligen bestämdt; och redan före 1734 årslag- hade

lagfarten varit lika allmän, utan att dock ega rätslig betydelse

i annat afseende än för hördestalan. För öfrigt stödes 10: 1

jordabalken af följande 11 kap. i balken, hvilket är skrifvet under

förutsätning af att vindikationstalan kan anställas, genom huru

mänga händer fastigheten än gått sedan egarne förlorade henne,

ulan att det namnes att vunnen lagfart afskär nämda talan.

Om man tillika betänker, att före det 1734 års lag infördes den

da gällande tre ars präskriptionen enligt antaget rätsbruk räknades

från lagfartstidens slut, är det icke att förmoda att lagstiftaren

afsett att göra lagfartstiden själf till en präskriptionstid. De

fleste domarne lära ock hafva slutit sig till denna upfatning

al' lagen. Ehuru Kongl. Maj:t, efter hvad inledningen till 1805

års förklaring ger vid handen, synes hafva gillat den motsatta

meningen, hvaraf ock nämda förfatnings namn af förklaring här-

leder sig, ansåg han likväl till följd af osäkerheten i rätsskip-

ningen nödigt att träda emellan med tillkännagivande af lag-

stiftarens vilja. Detta skedde genom förklaringen den 14 Maj

1805.

Denna förfatning är särdeles mångordig. Konungen redogör

för andra lagstiftningsåtgärder, som han vidtagit till jordbrukets

utvekling, talar om den yppade stridigheten i åsikterna om till-

varan af en fastighetspräskription, och framställer de olika skäl

som å hvardera sidan anförts, åberopar grunderne för fordrings-

]>raskriptionen, sådana de i förordningen af den 13 Juni 1800

äro angifna, npräknar några lagrum, enligt hvilka en rättegång-

om en fastighet eller en hel förmögenhet skall anställas inom en

tid af natt och år — hvilka dock icke alla kunna i verkligheten

räknas såsom innehållande präskriptionsstadganden — samtföre-

skrifver slutligen i analogi med nämda lagrum följande:

"— — — finner Kongl. Maj:t det vara en följd af

hvad Lagen i berörde måtto stadgat, at en hvar, som

klander å annors åtkomst til fast Egendom anställa vil,

är skyldig, at inom natt och år från den tid, som i hvarje
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särskild händelse är vorden bestämd, eller, enär sådan tid

icke finnes utsatt, från den dag anledningen till slikt klan-

der för rätter ägare yppades och han kom i tillstånd, at

sin rätt bevaka och lagligen utföra, genom uttagen stäm-

ning hos Domaren fullföljas, *), samt at, enär sådant fin-

nes vara försummadt, vidare talan derå bör anses försuten

;

men som i sistnämnde fall tiden, hvarifrån desse fatalier

rätteligen böra beräknas, i de fleste af berörde mål icke

alltid kunde med fullkomlig visshet utredas eller åtmin-

stone vore underkastad skiljaktige omdömen och klandret

således under hvarjehanda förevändningar kunde i längre

tid, som hittils skedt, hållas öppet, hvarigenom den säker-

het, som en på god tro förvärfvad åtkomst för innehaf-

varen altid medföra bör, lika ofta skulle komma at saknas,

alltså och enär Lagen icke någorstädes utsatt fatalier till

längre tid än tjugu år; anser Kongl. Maj:t i följe häraf,

at all på god tro vunnen och med verklig besittning för-

enad åtkomst til jord å Landet samt hus och tomt i Sta-

den, af sådan beskaffenhet, att derom emellan enskilte per-

soner kunnat afhandlas, vare sig genom arf, köp, pant,

gåfva eller förlikning, derifrån egendom af Fidei-Commiss

natur ej eller undantages, hvilken icke blifvit i behörig

ordning klandrad af den förmente ägaren eller innehaf-

varen, som egendomen afhänd vore i hans lifstid, ej eller

af hans arfvingar eller rätts innehafvare inom tjugu år

från hans dödsdag, är efter samma tids förlopp från alt

vidare åtal fri; på hvilken grund jemväl all den rätt till

last egendom, som icke inom omförmälte tid bevakas, seder-

mera icke heller kan vara gällande".

Den anförda förfatningen kompletteras af 11: S giftermåls-

balken om hustrus eller hennes arfvingars skyldighet att inom

l

) Genom någon oegentlighet är uttrycket på detta ställe i förfatningen,

hvilken vi henitat från den officiella samlingen af år 1807, sådan, att det

samma innebär en ren omening. I stället för »fullföljas» bör stå: »full-

följa densamme».
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viss tid klandra olaglig förytring af hennes fastig-het, men har

blifvil till sin användning inskränkt genom § 1 af förordningen

den 19 maj 1845, hvilken sedermera aflösts af §12 äf lagfarts-

lagen den 16 juni 1875 nian att någon ändring i rätten däri-

genom egde rinn. Betydelsen af denna inskränkning visas i

nästa §.

B. Viss tids präskription för eganderätten till fast egendom,

a. Vilkoren för viss tids eganderätspräskriptionen.

§ 17.

1. En fastighet skall liafva olagligt fränhändts sin egare.

Därmed förstå vi icke det, att en främmande person obehöri-

g-en afhandlat om fastigheten, utan det, att utöfningen af egande-

rätten till fastigheten är eg-aren betagen. Det förra kan väl

inträffa, utan att det senare eger rum, och i sådant fall kommer

det ej i fråga att tillämpa präskriptionsstadgandena. Icke ens det

förhållande, att på den obehöriga afhandlingen lagfart blifvit sökt

eller till och med beviljad, gör ändring häri. A andra sidan kan

utöfningen af eganderätten vara betagen egaren, utan att detta

grundar sig på ett afhandlande mellan obehörige personer, och

för denna händelse kan präskription komma i fråga.

Under det, att en fastighet är egaren olagligt fränhänd,

få vi hänföra några förhållanden, som behöfva särskild! omnäm-

nas. Då en person är omyndig, räknas i allmänhet förmyndaren

ersätta hans person i juridiskt hänseende, hvaraf följer att livad

förmyndaren gör är mot myndlingen gällande. Undantag häri-

från har dock vår lag i vissa fåll gjort. Ett sådant är frågan

om förytring af myndlings fasta egendom. Denna kan ej gilti-

gen göras utan bifall af den domstol, som har vårdnad öfver

förmynderskapet. Sker förytring utan dylikt bifall och går däri-

genom utöfningen af eganderätten från den omyndige, är detta
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förhållande en giltig* faktisk stödjepunkt för präskriptioii
1

). En

gift man eger icke utan samtycke af sin hustru förytra hennes

enskilda fasta egendom, eller sådan fastighet i stad, som kommit

i boet genom arf från hennes sida eller hon egt före äktenskapet,

ehuru han i sådan stadsfastighet har giftorätsandel. Sker en

sådan förytring, inträder präskriptioii
2
). Men äfven ett afhand-

lande med egaren själf och därpå följande öfverflytning af egan-

derättens utöfning kan tjäna till dylik stödjepunkt. Om någon

efter öfverlåtelse af en fastighet, gjord af en omyndig själf eller

af en vansinnig, som ännu icke är förklarad omyndig, kommer

i utöfning af eganderätten till en fastighet, så är detta icke något

lagligt förhållande
3

), men utgör säkerligen ett förhållande, hvarå

präskriptioii kan följa. Dock måste vi härifrån undantaga det

fall, att en omyndig efter fylda lemton år med medel, som han

genom eget arbete förvärfvat, inköpt en fastighet. Öfver denna

eger han fritt förfoga och kan således också lagiigen förytra den

samma.

Det faktiska förhållande, att utöfningen af eganderätten till

en fastighet är en person olagligt betagen, måste vi, enär det,

såsom ett vilkor för präskriptioii, kan g*e anledning till afskä-

rande af rätten för personen till fastigheten, antaga skola vara

objektivt bestämbart och klart, så att det, så snart han reflek-

terar därå, för honom tydligt framträder. Detta har ock lagstif-

taren gifvit till känna därigenom, att han med afseende på möt-

parten, d. v. s. den, till hvilkens förmån präskriptionen länder,

fordrat, att han skall vara i "verklig besittning" af fastigheten,

hvilket uttryck, efter livad vi längre ned skola finna, hufvudsak-

') 22: 3 ärfdabalken och 4: 8 jordabalken. I ett annat fall går lag-

stiftaren ut från samme grundsats, att förmyndarens åtgärd ej binder mynd-

lingen, nämligen då arfskifte sker utan lottkastning. Men detta stadgande

hör (j under präskriptionsläran. Jämför hvad ofvan sidd. 5 och 6 är utvekladt.

2
) 11: 1 och 8 giftermålsbalken.

s
) 4: 7 jordabalken: »Ej må någon sluta köp eller skifte med öfver-

mage, jungfru eller vanvettig om deras jord. Sker det; vare ogildt, och lag-

fart dera förbuden».
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ligen bör hänföras till det förhållande, att rätt egare förlorat

atöfningen af eganderätten.

[nskränkning i fråga om tillämpningen af 1805 års för-

klaring på olagligt frånhändände af fast egendom från egaren

eger rinn genom § 12 lagfartslagen, enligt hvilken, i händelse

någon öfverlåtit samma fastighet åt olika personer, den som se-

nare förvärfvade, om han vid förvärfvet var i god tro, kan vinna

säkerhet för sitt förvärf emot dem, som förvärfvade tidigare, däri-

genom att han på en tidigare dag söker lagfart. Rätten till

fastigheten tillhör då honom före dem, ehvad han eller någon

af dem varit i utöfningen af eganderätten och ehvad han kort

efter förvärfvet söker lagfart eller han därmed dröjer så lång-

tid, att präskription efter 1805 års förklaring skulle kunna hafva

inträdt. Söka förvärfvarne lagfart på samme dag, har den före-

träde, som förvärfvade tidigare; och är äfven detta förhållande

ovilkorl igen afgörande i nämda hänseende, oberoende af hvem som

utöfvat eganderätten och huru lång tid med lagfartssökandet

fördröjts.

Inskränkning i användningen af präskription enligt 1805

års förklaring finnes ock gjord genom föreskrift i 11: 4 jorda-

balken. Om efter byte af fastighet emot annan fastighet den

ena af dem frånvinnes den, som fått henne i bytet, eger han

enligt nämde lagrum rätt att fordra igen den andra fastigheten,

som han gaf i bytet, så länge hon finnes kvar i hans medkon-

trahents eller dennes arfvingars händer, men eger icke att an-

ställa talan emot tredje man, som af honom eller dem förvärf-

vat (vi tillägga: i god tro) fastigheten, så vida denne fått upbud

— nu mera enligt § 22 lagfartslagen den 16 juni 1875 fått

lagfart — å fastigheten
1

).

*) Lindblad, sid. 42, tyckes i ett annat afseende vilja i 11: 4 jorda-

balken se ett undantag från 1805 års förklaring, nämligen däri, att den

som genom vindikation förlorar den fastighet han bytt till sig, har rätt att

af sin medkontrahent och dennes arfvingar fordra igen den fastighet, han

lemnade i bytet, utan afseende på tiden mellan bytet och anställandet af

denna talan. Men det är att märka, att präskriptionen efter 1805 års for-
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Utom dessa särskilda fall liar sökande eller vinnande af lag-

fart ingen betydelse i fråga om stärkandet af vunnen eganderätt

till fast egendom
1

).

§ 18.

2. Bätte egaren skall hafva låtit detta förhållande under

en viss tid opåtaldt fortfara.

Tiden är bestämd på två olika sätt, så att dels en kortare

och dels en längre präskriptionstid förekomma. Dessa olika tider

äro dock icke fästa vid olika omständigheter på det sätt, att den

ena tidsbestämningen skall uteslutande användas i ett fall och den

andra i ett annat, utan så att man i hvarje fall kan tänka på att

alternativt använda den ena eller den andra. Vid sådant förhål-

lande är det tydligt, att den kortare tiden måste vara den huf-

vudsakliga och ordinära, den hvilken må i första rummet användas,

samt den längre utgöra en extraordinär tid, som må brukas så-

som reservtid, där den förre ej är användbar. Detta är äfven ut-

trykt i själfva förfatningen, då hon säger att med afseende på

de omständigheter, vid hvilka den kortare tiden är bunden, klan-

derrätten med användande af den samme kunde alt för länge hållas

öppen. Men då de olika tiderne stå i nämda förhållande till hvar-

andra måste den senare tiden, den längre, vara befriad från vilkor,

vid hvilka den förre, den kortare är bunden; ty i annat fall skulle

den längre tiden aldrig komma till användning. Så .är ock hän-

delsen.

Den kortare tiden är bestämd till natt och år, räknadt

från den dag, som af lagen kan särskildt vara stadgad, eller ock,

klaring icke inträder med bytet, utan först med den ene kontrahentens genom

vindikation förorsakade förlust af den fastighet, han tillbytt sig. Detta visar

sig af nästa § 18, där betydelsen af den föreskrift i förklaringen utveklas, att

anledning till klander skall hafva yppat sig för rätte egaren.

l
) Det är förvånande, huru efter det 1805 års förklaring utkommit,

den åsikt kunnat på något sätt fortlefva, att laga stånd skulle i allmänhet

afskära klander å förvärf af fast egendom. Dock måtte så hafva varit för-

hållandet, hvilknt synes däraf, att lagstiftaren genom en förklaring den 17

dec. 1818 nödgades inskärpa den motsatta upfatningen.
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där ingen sftrskild föreskrift finnes, "från den dag, då anledning

till klander for rätt egare yppades och han kom i tillstånd att

sin rätt bevaka". I det förra af dessa tvenne vilkor för den

ettåriga präskriptionen ligger ej blott, att en annans ntöfning

al' eganderätten börjat, utan äfven att detta förhållande blifvit

bekant för egaren. Förr än dessa båda omständigheter, den

objektiva och den subjektiva, äro förenade kan det ej sägas, att

anledning till klander yppats för honom 1

). Det senare af vill-

koren innebär, att egaren faktiskt och juridiskt har full handlings-

frihet. Såsom omständigheter, under hvilka detta icke är fallet,

få vi efter ingressen till förklaringen antaga de händelser, att

egaren är utrikes vistande, fången, omyndig eller vansinnig.

Vistelse å utländsk ort räknas såsom hinder för präskriptionen,

hvilken grunden till den samma än är. Detta hinder torde

ej uphöra förr än egaren kommer å svensk jord, och icke

med det att han stiger ombord på svenskt fartyg i främmande

hamn för resa till Sverige. Såsom fången bör väl äfven den

anses som är fängslad för brott eller för ransakning om brott

eller bysatt för skuld. Uttrycket kan nämligen ej betyda

blott fånge hos främmande makt, emedan det då skulle falla

helt och hållet under uttrycket: utrikes vistande. Hvad angår

vansinnighet, så föranleder det enligt regel till omyndigt

tillstånd, och ingår sålunda under omyndighetshindret; men

vansinnighet kan under någon tid finnas innan de åtgärder

hunnit vidtagas, som erfordras för omyndighetsförklaring, och

under tiden utgör hon ett själfständigt hinder för präskriptionen.

Hvad beträffar omyndighet, hafva vi i föregående paragraf funnit,

att ett positivt afhändande af fast egendom, som förmyndaren

gjort för myndlingens räkning, icke alltid är gällande i förhål-

lande till honom. Här se vi, att icke häller det negativa för-

l
) Däremot fordras ej att egaren skall hafva sig bekant det olagliga i

främmande utöfningen af eganderätten. Så vida Lindblad åsyftar något

sådant med sitt ytrande å sid. 39: »Ehuru författningen icke nämner

såsom vilkor för denna prescriptionstids löpande, att rätte ägaren jämväl

skall hafva kännedom om sin rätt, torde det dock kunna antagas vara

Lagstiftarens mening», så synes han däri gå för långt.
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hållandet, att förmyndaren underlåter att anställa klandertalan

till hvilken den omyndige kan vara berättigad, har juridisk be-

tydelse för honom 1

). De ofvan nämda fallen få vi räkna såsom

blott prof på omständigheter, som hindra präskriptionen att löpa.

Andra omständigheter, som i lika grad med dessa sätta egaren

ur stånd att anställa sin talan, måste ock gälla, såsom svår

sjukdom, upbåd till krigstjänst äfven inom landet samt sträng

afspärning mellan olika orter af landet under krigstid m. m.

Om ett förhållande, som utgör präskription shinder, eger rum, då

präskriptionen med afseende det förra vilkoret, att anledning till

klander skall hafva yppats för egaren, skulle kunna inträda,

verkar det naturligtvis upskof i präskriptionstidens början till

dess hindret uphört. Om sådant hinder då icke förefinnes och

präskriptionstiden sålunda börjat löpa, men något hinder seder-

mera upkommer innan tiden lupit till ände, kan det visserligen

sättas i fråga, om ej ny präskription stid af fullt ett år skall

räknas från uphörandet af det så upkomna hindret, på det att

egaren må hafva denna tid ostyckad till sitt förfogande för an-

ställande af sin klandertalan ; men detta vore en för stor förmån

för egaren för att vi vid lagens tystnad i denne punkt skulle

kunna antaga det samma 2
). Rättare torde därför vara att efter

det hindret uphört tillägga i präskriptionen så lång tid, att denne

sammanlagd med den del, som förut förlupit, utgör fullt ett år.

Om egaren är ett samhälle, bolag eller sällskap, räknas

präskriptionstiden från det att den myndighet eller styrelse, som

1

)
Naturligtvis har dock en förmyndare rätt att under förmynderskaps-

tiden för myndlingens räkning anställa klandertalan, vare sig att en äldre för-

myndare, myndlingen själf eller främmande person vållat förlusten af egande-

rättens utöfning. Denna talan kan när som hälst anställas, utan att mötas

af någon präskriptionsinvändning. Det domslut, som däraf följer, blir, äfven

om det faller emot myndlingen, ovilkorligen gällande och kan sålunda afskära

för honom eller hans rätsinnehafvare rätten att efter omyndighetstillståndets

uphörande klandra.

2
) Man tänke sig blott det förhållande att någon hade för vana att på

viss tid hvarje år göra en utländsk resa. Därigenom skulle klanderrätten

till förmån för honom kunna utan begränsning hållas Öppen,

A'. I
'. Noräling : Om 'pråshriptioti. 4
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har atl bevaka dess angelägenheter, får kännedom om egendomens

förlust. 1 solidariska bolag (efter 15 kap. handelsbalken) torde

en bolagsmans vetskap vara tillräklig för preskriptionen. Det

är tydligt att med afseende på samhällen, bolag och sällskap

präskriptionshinder i högst ringa grad kunna ega rum.

Där lagen i något fall särskildt bestämt, ifrån hvilken tid-

punkt tiden af natt och år skall räknas, gäller detta särskilda

stadgande. Ett sådant hafva vi i 11; 8 giftermålsbalken.

Enligt det samma skall hustrun söka till baka den fastighet,

som mannen obehörigen förytrat utan hennes samtycke, inom

ett år efter det hon fick veta af förytringen. Naturligtvis

måste vi förutsätta, att hon får bestämd kännedom därom

genom något objektivt tydligt faktum, och icke blott genom lösa

hörsagor eller under sådana omständigheter, att hon blifver i

ovisshet, om förytring skett eller icke. Det finnes icke någon

föreskrift om hustrun skall hafva varit i stånd att utöfva sin

klanderrätt; men då vi väl icke kunna ställa henne, som i sin

beroende stälning i förhållande till mannen i alla fall har ett

hinder, hvilket lagen icke aktat, i öfrigt i sämre stälning än

andre klanderberättigade, böra vi antaga att samma omständig-

heter, som eljes utgöra präskriptionshinder, äfven äro det här.

Efter hustruns frånfälle gälla för hennes arfvingar en präskrip-

tionstid af natt och år från hennes död. För denna präskrip-

tionstid måste vi, ehuru lagen ingenting nämner därom, förut-

sätta att hustrun ej under sin lifstid försummat att begagna

sig af sin klanderrätt. Har hon det, är arfvingarnes rätt ute.

Men är klanderrätten för henne ännu öppen, när hon dör, så

hafva de efter henne rätt till talan. Denne rätt räkna vi med

anledning af lagens bestämda föreskrift till natt och år från

hustruns död, så väl arfvingarne till förmån som till men. Äfven

om blott en del af preskriptionstiden återstod för hustrun, blir

han för arfvingarne ett fullt år; och äfven om de först senare få

kännedom om den skedda förytringen, blir han ej längre än ett

år från hennes död.

Den längre tiden är fri, icke från att anledning till klander



Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt. 51

i objektivt afseende skall finnas, d. v. 8. att utöfningen af

eganderätten är rätte egaren betagen, men väl från fordringen

att lian skall veta af att fastigheten frångått honom samt från

vilkoret att han skall hafva fått läglighet att utföra sin talan.

Präskriptionstiden är i dessa afseenden ovilkorlig. Det oaktadt

är han icke en tid, hvilkens längd är alltid lika från det egaren

blef satt utom utöfningen af sin rätt. Tiden löper nämligen als

icke under nämde egares lifstid, utan börjar först att räknas med

hans död mot hans rätshafvare, hans arfvingar eller testaments-

tagare. Tiden utgör tjugu år räknad från dödsfallet.

Det är tydligt, att den i fråga varande präskriptionstiden

är på ett olämpligt sätt bestämd, i ty att han efter olika för-

hållanden kan blifva å ena sidan föga öfver 20 år och å den

andra sträcka sig ända till 80 eller 100 år
1

). För öfrigt passa

hans bestämmelser föga eller intet in på vissa förhållanden, med

afseende på hvilka han dock bort ega tillämpning lika väl, som

med afseende på dem, på hvilka han passar. Präskriptionen

är aldeles oanvändbar med afseende på egendom, tillhörig ett

samhälle, som till sitt bestånd är permanent. Beträffande bolag

och sällskap kunna de väl efter någon tid uplösas, men man

kan dock icke räkna detta faktum lika med en fysisk persons

frånfälle, emedan de, åt hvilka bolagets eller sällskapets egendom

utskiftas vid uplösningen, icke äro att anse såsom bolagets eller

sällskapets rätshafvare på samma sätt, som arfvingar eller

téstamentstagare efter en enskild människa. Om något för-

mögenhetsföremål vid bolags- eller sällskapsegendomens fördelande

icke tages med, lärer knapt någon enskild medlem af bolaget

eller sällskapet kunna sedermera därå göra anspråk. Endast

på solidariska bolag synes präskriptionen vara i så måtto an-

vändbar att, sedan alla de bolagsmän, som vid egendomens

fränhändande tillhörde det samma, aflidit, präskriptionstiden för

]

) Det är så mycket mera besynnerligt, att denna preskriptionstid

blifvit på det angifna sättet bestämd, som lagstiftaren själf såsom skäl för

sitt stadgande anför, att lagen icke någonstädes utsträckt klanderrätten öfver

tjugu ar.
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sjiiltVa bolaget, så vidt det genom arfvingar eller testaments-

tagare efter en eller flere af bolagsmännen fortsattes, räknas till

tjugu år från den sistes död. Men äfven med afseende det fall

att en egendom frånhändts en fysisk person, kan tvifvel upstå

rörande tillämpningen af präskrjptionen. Det kan hända, att en

sådan egare under sin lifstid förytrar fastigheten. Det är väl

icke att förmoda att sa sker med afseende på en fastighet för

sig, då eganderätten till henne utöfvas af annan man: men det

kan ske genom förytring af en sådan fastighet i sammanhang med

flere andra fastigheter. Då den frånhända fastigheten icke vidare

kan indragas inom dens förmögenhetsområde, hvilken hon från-

händts, kan det synas vara utan grund att hålla klanderrätten uppe

under hans återstående lifstid, så att man i stället hör låta

präskriptionen räknas i förhållande till den, åt hvilken nämde

egare öfverlåtit fastigheten, till 20 år från hans förvärf, hvilket

vore i analogi med hvad som gäller om andre, som efterträda

honom i rätten. Men då den ursprunglige egaren, äfven om han

ej själf kan klandra, har intresse i att hans efterträdare i rätten

till fastigheten verkligen kommer i åtnjutande af henne, torde det

rätta vara att låta klanderrätten för denne förvärfvare och hans

rätshafvare stå öppen under öfverlåtarens lifstid och tjugu år

efter hans död
1

).

I afseende på de föreskrifna präskriptionstiderna måste emel-

lertid iakttagas, att ingendera af dem, icke ens den längre tiden,

bildar en ovilkorlig gräns för anställande af klandertalan. De

äro nämligen uteslutande hestämda med hänsyn till förhållanden,

som röra klandraren, men utom dem fordras för präskription

*) Lindblad, sid. 38—42, karaktäriserar de olika präskriptionstiderna

så, att »den ett-åriga afser omedelbarligen rätte egarens vindicationsrätt»,

och »den tjuguåriga har omedelbarligen afseende på innehafvarens af en

egendom tryggade besittning». Den angifna skilnaden är gåtfull och blir

det ännu mera därigenom, att inga praktiska konsekvenser upvisas af den

samme. Äfven rent teoretiskt synes ej en sådan skilnad kunna göras mellan

präskriptionstiderne, då de båda äro bestämda med afseende på förhållanden

som röra rätt egare, hvilken förlorat utöfningen, och hos ingendera ingår

hänsyn till förhållanden, som röra innehafvaren.
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äfven vissa vilkor, bestämda med hänsyn till lians motpart och

där dessa ännn icke inträdt, står klanderrätten fortfarande öppen

för den förre. Detta visar sig' tydligare här nedan vid fordringen

af laga fång i god tro.

Preskriptionen afbrytes genom klander inom den tid, under

hvilken rätten därtill ännn är öppen. Men det är icke nog att

stämning blifvit uttagen före denna tids utgång, utan stäm-

ningen måste äfven vara delgifven motparten. Därjämte skall

rättegången sedermera ordentligen fullföljas. Sker icke detta,

uphör verkan af afbrottet
1

). Att om rättegången af käraren

förloras, samma följd upstår är naturligt. Kommer rätte egaren

utan klander på taktisk väg i stadgad utöfning af eganderätten

till den honom frånhända fastigheten, uphör präskriptionstiden

också att löpa, emedan den objektiva anledningen till klander

för honom uphört. I händelse förnyad förlust af eganderättens

utöfning inträffar, blifver detta faktum stödjepunkt för ny prä-

skription. Huru vida omflytning sker, icke från den olaglige

utöfvaren till rätte egaren, utan mellan olika olaglige utöfvare,

är likgiltigt. Sådant har ingen inverkan på präskriptionstiden,

all den stund den samme, så väl i sin kortare som längre form,

är bestämd uteslutande med afseende på omständigheter, som röra

rätte egaren.

§ 19.

3. Fastigheten skall vara sådan, att om henne kunnat af-

handlas mellan enskilde personer.

Detta vilkor är icke i 1805 års förklaring omnämdt vid

föreskrifterna om ett års präskriptionen, utan först då tjugu

års präskriptionen bestämmes; men det måste dock, lika som

jämväl det i nästa § nämda vilkor, med hvilket samma förhål-

lande eger rum, antagas gälla äfven den förra, emedan lagstiftaren

]
) I detta afseende bur särskildt märkas föreskriften i § lo lagfarts-

lagen om det vakta klandrets anteknande i lagfartsprotokollet.
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icke kan hafva afsetl att göra ett års preskriptionen mera fri än

den tyuguåra.

Såsom undantagna från präskription på grund af denna

bestämmelse få vi anse först alla områden, som omedelbart äro

til] allmänl bruk uplåtna, såsom torg, gator, vägar m. m, samt

vidare fastigheter som tillhöra staten, eller tjäna något allmänt

ändamål, vare sig de förvaltas omedelbart för statens räkning,

eller handhafvas af någon allmän inrätning för det särskilda

ändamål som kan tillhöra henne. Vi räkna dit kungsgårdar,

kronoparker, den till städerne donerade jord, de till kyrkor och

kyrkoförsamlingar inom statskyrkan hörande för den religiösa

kullens uprätthållande bestämda fastigheter, de akademier och

milda stiftelser anslagna fastigheter, på hvilka deras inrätning

eller utvidgning är bygd o. s. v. Fastigheter, som eljes tillhöra

menigheter eller korporationer, så att de icke kunna anses tjäna

ett dylikt allmänt ändamål, äro däremot underkastade präskription,

såsom fattiggårdar, som fattigvårdssamhällen inköpt eller eljes

förvärfvat, gårdar som i städerne inköpas för lättande af gatu-

regleringar m. m. Enligt de i kommunallagarne gifna före-

skrifter
x

) skall beslut om förytring af dylik egendom underställas

konungens pröfning, "för att vinna bindande kraft". Men dessa

föreskrifter fastställa blott ett vilkor för att dylikt beslut må

kunna gå i verkställighet, men förändra icke de i fråga varande

fastigheternas natur att kunna gå i handel mellan enskilde, och

utgöra sålunda intet hinder för att präskription må ega rum

med afseende på sådan fastighet, där hon olagligen frångått

menigheten.

Man har ock velat till undantagen räkna afsöndrade om-

råden från skattskyldig jord, som uplåtits utan att stå i överens-

stämmelse med de föreskrifter, som därom äro gifna
2
). Dessa

]

)
Förordningarna den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet

§ T-!, om kommunalstyrelse i stad § 74 och om kyrkostämma m. m. § 40.

-) 5: 9 jordabalken förböd all afsöndring från skattejord; men till en

början blef genom enskiftesförfatningarna för Skåne d. 31 mars 1803 § 18
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föreskrifter, som hafva sin grund i statsfinarisiella skäl, i det

att de gå ut på att förhindra förminskande af skattlagd jord så,

att räntan icke skulle kunna från henne utgöras, hafva enligt

§ 18 i förordningen af den 6 ang. 1864 till slutlig följd endast

att afsöndring, som icke står i överensstämmelse med föreskrif-

terna, jämkas efter dem med rätt för lägenhetshafvaren till skade-

stånd för den förlust, som han därigenom lider, eller att om

lägenhetshafvaren icke finner sig nöjd därmed, jordegaren är be-

rättigad att få den afsöndrade lägenheten indragen under hem-

manet emot skälig lösen. Då sålunda äfven med en afsöndring,

som står i strid med de gifna föreskrifterna, åt minstone rätt till

skadestånd följer, och dessa föreskrifter för den skull medgifva

utrymme för tillämpande af civilrätsliga regler på förevarande

uplåtelser, kunna vi ej räkna afsöndringar från skattskyldig jord

såsom undantagna från präskriptionen. Där de från civilrätslig

synpunkt olagligen tillkommit, kunna de möjligen bätras genom

viss tids präskriptioii; och där så skett, blifva de orygligt bestå-

ende om de tillika stå i öfverensstämmelse med föreskrifterna i

1864 års förordning, men i annat fall följer med dem rätten till

skadestånd eller lösen.

Fastigheter af fideikommiss natur äro icke undantagna från

präskription. Detta ger 1805 års förklaring tydligt till känna.

Nu kan en sådan fastighet på olika sätt olagligen förytras till

förlust för rätte egaren, och man kommer på grund däraf till olika

upfatning af den fråga, hvilken rätt egare är och från hvilken

tidpunkt präskriptionstiden skall löpa. Om en fideikommissarie

själf förytrar fastigheten, så är den efter honom blifvande fidei-

kommissarien den rätte egaren, till skada för hvilken förytringen

sker; men då det icke är afgjordt hvem denne är så länge föryt-

och för Skaraborgs län den 25 juli 1804 § 17 för dessa landsdelar med-

gifvet att inom vissa gränser få afsöndra lägenheter från hemmanen. Genom

förordningen den 19 dec. 1827 utsträktes mcdgifvandet till hela riket; och

äro bestämmelserna därom ytterligare utveklade genom förordningen den 6

augusti 1864.
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ra ren lefver, ka n klander ej anställas förr än han dött. Ett års

präskriptionen kan därför ej vidtaga förr än då, och tjugu års

präskriptionen räknas från denne nye fideikommissaries död. Om
tredje nian frånhänder en fideikommissarie fastigheten, så är han

rätte egaren, hvarför ett års präskriptionen börjar så snart vil-

koren för henne i öfrigt äro för handen, och tjugu års präskrip-

tionen räknas från hans död.

Huru för öfrigt inskränkning eger rum i användandet af viss

tids präskription, då fråga är om begränsning af skilda fastig-

heter i förhållande till hvarandra, skola vi utvekla under läran

om urminnes häfd.

Då efter svensk rätt endast fast men icke lös egendom kan

genom präskription förvärfvas, ledes man ovilkorligen till den frå-

gan, huru ett sådant rätsligt tillstånd kan vara möjligt, huru prä-

skription med afseende på lös egendom kan inom rätssystemet

undvaras. Förklaringen ligger i den regel, som inom denne rätt

med stöd af 11: 4 handelsbalken är antagen, att den, som i god

tro förvärfvar en lös sak af annan — låt vara en icke-egare —
och därefter får saken i besitning, är tryggad i sitt förvärf af

saken äfven emot rätte egaren. Han har icke trygghet för sin

rätt så, att han ovilkorligen är berättigad att behålla saken såsom

sin, utan han är skyldig att afstå henne åt den, hvilken hon

olagligen frånhändes; men han har då rätt att för saken erhålla

full lösen
J

). Detta innebär ett större skydd än som genom prä-

skription skulle vinnas, i det att det samma inträder omedelbart

i och med besitningstagandet utan afbidan af tilländalöpandet af

någon präskriptionstid, bestämd huru som hälst, och gör så till

vida präskription sinrätningen med afseende på det i fråga varande

förhållandet öfverflödig. Men det innebär likväl i ett annat af-

seende ett mindre skydd, än präskriptionen skulle gifva, nämligen

däri, att sakens innehafvare ej vinner ouplöslig rätt till saken.

Den nämda regeln utesluter sålunda icke, juridiskt sedt, antagan-

*) Var han icke i god tro vid förvärfvet, måste han lemna ut saken

utan att få någon lösen.
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det inom rätssystemet af präskription med afseende på lös egen-

dom, ntan skulle tvärtom kunna kompletteras med nptagandet af

den samma. Sådant har dock icke skett, antagligtvis emedan det

redan gifna skyddet faktiskt har visat sig tillräkligt.

§ 20.

4. Den, Jwilken åberopar präskriptionen, skall hafva för-

värfvat fastigheten med laga fång och i god tro.

Laga åtkomst eller fång till fast egendom är livarje sätt,

hvarpå eganderätt till fast egendom kan vinnas — naturligtvis

utom präskriptionen själf. Vid förvärf af fastighet skall efter §

1 lagfartslagen lagfart i hvarje fall sökas. Att hafva gjort detta

kräfves dock icke såsom vilkor för präskriptionen. Äfven om för-

värfvaren försummat att söka lagfart inom den i lagen därför stad-

gade tid, är detta af ingen betydelse för hans rätt att genom prä-

skription försvara fastigheten. Bland de särskildt upräknade fången

fästa vi oss särskildt vid "arf, livars uptagande utvisar att lagstif-

taren icke velat, såsom i romerske rätten var fallet, låta arftagaren

träda helt och hållet i stället för arflåtaren, och fortsätta de vilkor,

under hvilka han innehade fastigheten, utan i stället gifvit honom

en i förhållande till arflåtaren själfständig stälniug i denna fråga.

Fånget räknas upkommet med dödsfallet för samtlige arfvingarne.

Det anses sålunda, då de äro flere, icke upkommet för livar och en

af dem med afseende på den fastighet, som vid arfskiftet tilldelats

honom, från det arfskiftet förrättades. Ej häller räknas det för

hvarje arfvinge från det tillfälle, då han anmäler sig till att komma

i åtnjutande af sin arfsrätt. Bland fången är ej i förklaringen

testamente särskildt nämdt; men äfven testamentstäkt måste inbe-

gripas under de laga åtkomster, på hvilka viss tids präskription

kan byggas. Äfven här räknas fånget upkommet vid dödsfallet,

och således icke vid den tidpunkt, då testamentet vinner laga kraft,

eller då det bevakas. Förvärf genom giftorätt måste vi ock räkna

såsom grundläggande präskription. Och ehuru det kan vara tvif-

velaktigt, huru vida detta förvärfningssätt bör medföra, att den,
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Ii vilken gifter sig mod annan, som är i utöfning af éganderätten

till en fastighel men ej har rätt till präskription emedan han icke

liar fång eller saknar god tro, ma kunna genast försvara sin andel

i fastigheten, i händelse denna är kommunikabel, med åberopande

af giftermålel såsom fång, eller om ej i stället först äktenskapets

ni »lysning eller sökandet af boskilnad eller ännu senare delnin-

gen af boet efter äktenskapets nplösning eller på grund af bo-

skil na den bör antagas utgöra det tidsmoment, från hvilket gifto-

rätsförvärfvet må hafva sådan verkan, så måste vi dock anse det

förra, vara det rätta, emedan onekligt är att i och genom gifter-

målet och det däraf upkomna inträdandet för den ene maken i den

andres kommunikabla förmögenhetsområde, en ny person med sitt

intresse omfattat den i fråga varande fastigheten på samma sätt,

som vid köp eller arf sker *). Att likväl arfskifte för efterlefvande

make, arfvinge eller testamentstagare, som äfven bodelning för

make, kan under vissa omständigheter hafva en präskriptionsgrund-

läggande verkan utöfver hvad i giftorätsförvärfvet, arftäkten eller

testamentstäkten för sig ligger, skola vi finna strax nedan vid ut-

lägningen af fordringen på god tro.

J
) Häremot skulle kunna anmärkas, att så länge äktenskapet varar ingen-

dera maken har någon viss andel i hvarje särskild förmögenhetsdel, som ingår

i det gemensamma boet, utan blott en viss andel i det hela, — hvilket för-

hållande äfven af oss särskildt framhållits å annat ställe (se Nordling, Om
de nye lagfarts- och intekningslagarne 1877, sid. 42, not 1), och att det

till följd däraf icke kan vara riktigt att låta den ene maken på grund af

sin giftorätt med präskription försvara en bestämd andel af i fråga varande

fastighet. Men om det också är riktigt att, så länge boet består orubbadt

och utan att hotas till sina särskilde delar, hvardera maken har blott en

viss andel i det hela, som sedermera kan vid delning af boet efter val eller

öfverenskommelse fästas vid olika förmögenhetsdelar, finnes intet, som hindrar,

att ännu medan gemensamheten består den ena makens intresse kan, om sä

behöfves, fästa sig vid en viss förmögenhetsdel, så långt som detta intresse

i förhållande till den andre makens får sträcka sig. Ett sådant behof före-

ligger, då fråga upstår att fråntaga boet ett visst förmögenhetsföremål, eme-

dan, i händelse denna afsikt vinnes, förlusten för hvardera maken just mot-

svarar den del af det klandrade föremålets värde, som på honom i gifto-

rätt belöper.
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För präskription fordras ock att förvärfvet skett i god tro.

Då ej alla omständigheterna vid förvärfvet äro lagliga, måste för-

värfvarens upfatning af det samma, för att vara god tro, grunda

sig* på villfarelse (error). Denna villfarelse kan antingen röra ett

faktiskt förhållande eller lagens föreskrift. Enligt rådande från

romerske rätten hemtad upfatning ger villfarelsen i förra fallet

möjlighet för förvärfvaren att till försvar för förvärfvet åberopa

präskription, men i senare fallet icke. Men förhållandet är icke

afgjordt det samma efter vår rätt. Det präskriptionsstadgande,

som i 11: 8 giftermålsbalken är gifvet med afseende på en hustrus

eller hennes arfvingars rätt att återtaga henne tillhörig fastighet,

som af mannen förytrats utan hennes samtycke, är säkerligen tillämp-

ligt, äfven om förvärfvaren vetat af att fastigheten tillhörde hustrun,

men han var i den upfatningen, att mannen hade laglig makt att

fritt förfoga öfver sådan egendom. Lika så torde det ej hindra

präskription, att någon antagit en förmyndare berättigad att äfven

utan bifall af rätten förytra myndlingens fasta egendom. Är den

angifna regeln sålunda bruten i vissa fall, så visar detta på en så

olika upfatning af livad med giltig villfarelse skall förstås mot

den i romerske rätten gällande, att då lagstiftaren icke på något

ställe generelt uttalat sig, vi efter vår rätt få antaga villfarelse

om lagen lika väl kunna grunda präskription som villfarelse om

fakta. För giltig villfarelse så väl i det ena som det andra af-

seendet fordra vi dock, att villfarelsen skall vara ursäktlig. Vid

åtgörandet af denna fråga bör man, beträffande den andel förvärf-

varens upfatningsförmåga kan hafVa i villfarelsen, hos honom för-

utsätta det allmänna måttet af vanlig sund upfatning, men i fråga

om den grad af upodling, hans upfatningsförmåga kan hafva fått,

eller de specifikt juridiska insikter han kan hafva förvärfvat, be-

döma honom efter de särskilda lefnadsförhållanden, i hvilka han

upvuxit.

Den goda tron skall hafva funnits till i förvärfvet, men be-

höfver därefter icke hafva fortfarit intill dess klandertalan anställes.

Den som en gång genom fång i god tro indragit en fastighet i

sitt förmögenhets-område, fortsätter ock att giltigen hålla henne
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kvar därinom, äfven sedan han längre fram fått kännedom om

del olagliga i förvärfvet. Då till grund för präskriptionen ligger

arf eller testamente, som äro fång vid hvilka förvärfvet är fäst

vid ett visst objektivt faktum, arflåtarens eller testators död, vid

hvilkel förvärfvarens apfatning af förvärfvet ej alltid är för han-

den, måste vi fästa fordringen af god tro hos honom vid den tid-

punkt, da denna apfatning börjar, d. v. s. då han får kännedom om

dödsfallet, och därjämte med afseende på testamente äfven af detta.

Skulle jämväl en arfvinge först efter det arflåtarens död varit

honom någon tid bekant få kännedom om att han är arfsberät-

tigad, fästes också för honom vid denne tidpunkt fordringen af

i:n<l tro. Men ytterligare torde vi få antaga, att då fråga är om

en arfvinge eller en universal-testamentstagare, som ej på förhand

har en speciel kännedom om den dödes ho, god tro skall hos honom

lin nas då lian får kännedom om befintligheten i kvarlåtenskapen

af den särskilda fastighet, om hvilken fråga är. Det är tydligt

att vi måste antaga det samma med afseende på en makes förvärf

genom giftorätt, så att, om han icke redan vid äktenskapets in-

gående eger bekantskap om att en viss fastighet ingår i den andre

makens förmögenhets område, utan först senare får kännedom

därom, vi vid denna tidpunkt fordra god tro hos honom. Beträf-

fande förvärf genom successio universalis — vare sig arftäkt eller

nniversal-testamentstäkt eller båda förenade — är det vidare klart

att, i det fall att flere universalsukcessorer finnas, fordringen på

god tro kan delvis npfyllas och delvis brista. Mgon eller någre

sukcessorer kunna varit i god tro vid den tidpunkt, som vi för-

utsatt, nnder det att andre saknat god tro vid den tidpunkt, då

sådan hos dem fordras. I likhet med hvad vi antagit angående

äkta makar, som befinna sig nnder olika förhållanden, måste vi

ock här anse, att de universalsukcessorer, som haft god tro, ega

att vid upkommet klander genom präskription försvara fastigheten

till de delar som motsvara deras arfslotter i det hela, nnder det

att fastigheten i öfrigt återvinnes. Om vid den antagna olikheten

i afseende på god tro sukcessorerne skrida till skifte af kvarlåten-

skapen, utan att klander ännu skett, och vid skiftet fastigheten i
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sin helhet tilldelas en sukcessor, som ännu då är i god tro, bör

han antagas kunna med präskripfcionsinvändning försvara hela fa-

stigheten, så att rätte egaren blott har rätt till skadeersätning af

de öfrige sukcessorerne. Har däremot fastigheten tilldelats en suk-

cessor, som från början varit i ond tro, kan hon åter hel och hållen

af egaren återvinnas Dessa regler måste ock hafva sin använd-

ning, då olikhet i afseende på tro finnes hos tvänne äkta makar,

ocli vid bodelning i anledning af boskilnad eller äktenskapsskilnad

fastigheten hel och hållen tilldelas blott den ene maken.

I afseende på den här behandlade fordringen af laga fång i.

god tro är att märka, att den samma icke är ett vilkor för den

förut omnämda präskriptionstidens löpande, utan blott för en till

ända lupen präskriptions åberopande. Till följd däraf behöfver ej

preskriptionstiden, icke ens till någon del, falla efter fånget. Han

kan tvärtom hel och hållen hafva föregått det samma. Så länge

som emellertid fång i god tro saknas, är rätte egaren ej däraf att

präskriptionstiden lupit ut hindrad från att med klander återtaga

fastigheten, han må hafva dröjt därmed huru länge som hälst

utöfver den stadgade präskriptionstiden. Men så snart efter samme

tids utgång förvärf i god tro kommer emellan, är klanderrätten

afskuren
2
). Är förvärfningssättet sådant, att en viss tidsskilnad

kan ega rum mellan fångets upkomst och den goda trons inträde,

står likväl klanderrätten öppen intill dess denna senare kommit

till. Det är ock tydligt, att så snart klandertalan i rätt ordning

och mot rätt person är anstäld, ingen verkan kan upstå af där-

efter för annan person inträdande fång, äfven där detta omedelbart

är med god tro förenadt.

]
) Att samma regler ock relativt fä tillämpas, då en sukcessor i god

tro eller tvärt om i ond tro väl ej fått hela fastigheten sig tillskiftad, men

dock större del än som motsvarar hans arfslott, faller af sig själft.

-) Vi träffa sålunda här äfven med afseende på fast egendom på det

forhållande, att en person omedelbart med stöd af förvärf i god tro — utan

någon därefter fortgående utöfning af eganderätten — blir erkänd såsom

tryggad i rätten äfven mot den, som ögonblicket förut skulle hafva räknats

såsom egare till fastigheten, — ett förhållande, som är egendomligt för den

svenske rätten.
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En följd af detta förhållande mellan förvärf i god tro och

den stadgade präskriptionen blifver, att ingen kontinuitet kommer

i fråga mellan olika förvärfvare af den fastighet, som en gång på

olagligl sätl frånhändts sin egare. Hvar och en af dem står på

sin egen grund. Dä klander anställes behöfver ej det sätt, hvarpå

fastigheten blifvil egaren frånhänd åberopas, eller omständigheterna

därvid visas, ulan den, mot hvilken talan anställes, bör och kan

blotl åberopa sitt fång och att han vid det samma varit i god tro

med afseende på rätte egarens anspråk. Har en tidigare förvärfvare

varit i en viss — ond eller god — tro, så skadar eller gagnar

detta icke en senare förvärfvare som är i motsatt tro — god eller

ond. Dock måste, om en gång båda de omständigheter samman-

träffat, att präskriptionstiden lupit till ända och att fång i god

tro finnes, alla förvärf som därefter ske anses lagliga, äfven om de

ske med kännedom hos förvärfvaren om det motsatta anspråket hos

den, som förut haft klanderrätt.

Förklaringen af år 1805 bestämmer med afseende på det

fång, på hvilket präskription må grundas, att clet skall vara en

"med verklig besitning förenad åtkomst" och synes sålunda fordra,

att förvärfvaren skall själf omedelbarligen utöfva de handlingar

som ingå i eganderätten, hvaraf skulle följa, att om han endast

genom annan, som står i omedelbart förhållande till fastigheten,

utöfvar sin rätt därtill — vare sig denne är öfverlåtaren, hvilken

ännu icke frånträdt bruket af fastigheten eller någon åt hvilken

förvärfvaren strax eller senare uplåtit henne till nytjande — , han

ej skulle kunna på fånget grunda präskriptionspåstående. Men

då präskriptionstiden hufvudsakligen är bestämd såsom en tid, un-

der hvilken rätte egaren försummar att i laglig väg göra sin rätt

gällande, är det tydligt att, blott det vilkor är upfyldt, att den

rätte egaren blifvit satt utom eganderättens utöfning, det i öfrigt

måste vara likgiltigt, i hvilkens hand det omedelbara förfogandet

af fastigheten och hennes krafter finnes; och vi torde därför vara

berättigade att anse, att det anförda uttrycket förnämligast kommit

till för att ange vikten af att rätte egarens förlust af eganderättens

utöfning är utom alt tvifvel. Häraf följer då, att äfven om för-
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värfvarens besitning är blott medelbar, detta förhållande icke utgör

hinder för honom att sig till fördel åberopa eljes inträdd präskrip-

tion. Vi måste till och med antaga, att om hans anspråk på fa-

stigheten bestrides af en tredje person, som sitter i fastigheten,

men han emot denne på laglig väg gör sitt anspråk gällande och

vinner denna talan, han kan mot den forne egarens yrkande åbe-

ropa präskription, ehuru han ännu då, när denne anställer sin

talan, icke var i förhållande till innehafvaren i rätten erkänd.

b. Formen för eganderäts-präskriptionens tillgodogörande.

§ 21.

Efter svensk rätt är det ej nödigt att visa den absoluta

rätten till en sak, hvarken för att försvara den samma eller till-

vinna sig henne. Det är nog att ega en relativt bätre rätt än

motståndaren. I fråga om försvar af en sak behöfs ej mera än

åberopandet af den bestående faktiska utöfningen af eganderätten

mot livar och en som ej förmår visa någon rätt till saken; och i

fråga om tillvinnandet af en sak behöfves ej mera än upvisan-

det af en tidigare dylik utöfning förenadt med den omständighet,

att den samma olagligen rubbats. Till följd däraf kommer det

icke i fråga att använda präskriptionen såsom en supplerande ab-

solut legitimationsgrund, eller att åberopa henne för att i egen-

skap af kärande tillvinna sig (vindicera) en sak, utan blott för

att emot en tidigare egare (utöfvare af eganderätten) försvara

saken, där i öfvergången från honom någon olaglighet finnes.

När den, hvilken innehar en fastighet, instämmes under på-

stående om att frånträda henne, eger han att till en början be-

ropa sig på sin pågående utöfning af eganderätten. Först sedan

käraren ådagalagt en tidigare rätt till fastigheten, behöfver sva-

raren upgifva och visa sitt fång; och han kan därvid antingen

påstå, att detta, skall vara i förhållande till motparten fullt lagligt

och sålunda söka försvara fastigheten efter 11 kap. jordabalken,

eller alternativt åberopa präskription, eller om han tydlid inser
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sin fångs otillräklighet ondast lita till präskription. För detta

senare ända mal måste han då ådagalägga att käraren, såsom rätt

egare, haft kännedom om att utöfningen af eganderätten gått honom

11 r händerna mera än ett år till baka från det stämningen blef

honom delgifven. Käraren kan då åter invända, att lian först

inom denna tid varit i stånd att anställa talan i saken, eller att

d<
i

t fång, som svararen åberopat icke är ett ens formelt giltigt

fana-, eller att svararen vid fånget saknat god tro. Fångets for-

mella giltighet skall i såtait fall af svararen bevisas, men de

and ra i 1 1 sändningarnas bevisande åligger käraren. Likväl är det nog

med afseende på invändningen mot svararens goda tro, att käraren

ådagalägger sådana omständigheter, ur hvilka svararen bort sluta

till att ett äldre giltigt anspråk fans på fastigheten. Detta följer

däraf, att saknaden af kännedom om detta anspråk skall vara ur-

säktlig. Svararen kan sedermera åter upvisa utomordentliga för-

hållanden, som förklara hans obekantskap med det i fråga varande

anspråket och sålunda styrka hans goda tro.

C. Viss tids präskription med afseende på andra rättigheter

till fast egendom.

§ 22.

Förklaringen af år ISO 5 innehåller strax efter föreskriften

om eganderätspräskriptionen följande stadgande:
'k

på hvilken

grund jemväl all den rätt til fast egendom, som icke inom omför-

mälte tid bevakas, sedermera icke heller kan vara gällande". I

likhet med Lindblad, anse vi detta obestämda och sväfvande

uttryck vara blott ett tillägg till och bekräftelse af de strax

förut gifna föreskrifterna om eganderätspräskriptionen under in-

tagande från lagstiftarens sida af en annan synpunkt — näm-

ligen den tidigare egarens, som går miste om sin rätt — för be-

dömande af preskriptionens verkan
1

).

]

) Uttrycket är väl, äfven så förklaradt, något besynnerligt, särdeles

med afseende på dess plats efter de föregående föreskrifterna, enär det mera
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I 11: 1 giftermålsbalten förbjudes det en gift man ej blott

att sälja eller bortskifta, utan äfven att förpanta sin hustrus

fasta egendom utan hennes samtycke. Ehuru i § 8 samma kap.,

hvarest det af förbudet föranledda stadgandet om hustruns skyldig-

het att inom natt och år efter erhållen kännedom om förytringen

anställa klander finnes gifven, det blott talas om "såld" fastig-

het, torde vi dock få antaga, att nämda präskriptionsstadgande

dock äfven är att tillämpa på förytring genom skifte och på för-

pantning. Aldeles orimligt vore det att därifrån utesluta den

egentligt bort förekomma strax före dem i sammanhang med motiven för

de samma. Men 1805 års förklaring är långt ifrån att vara ett mästerprof

i stil och affatning; och är vid sådant förhållande en dylik egendomlighet

i tankeföljden förklarlig. Skulle man likväl gifva uttrycket någon sjelfstän-

dig betydelse, vore emellertid icke don, hvilken Lindblad afvisat, den rätta,

nämligen att på grund af det samma »börds- och servitutsrättigheter»

skulle kunna »försvaras». Snarare kunde niEin, efter som i uttrycket be-

stämmes icke om förvärf af rätt i fast egendom, utan om förlust af sådan

rätt, frestas antaga, att på grund däraf en servitutsrättighet, nyttjanderätt

v

eller afkomsträtt m. ra., som någon förvärfvat antingen genom uplåtelse

eller, livad servituter särskildt beträffar, genom urminnes häfd, men hvilken

under en tid af tjugu år icke utöfvats, skulle, om ej den berättigade an-

stält talan om sin rätt inom samma tid från förvärfvet för det fall, att

rättigheten icke någonsin utöfvats, eller eljes från utöfningens bestämda

uphörande, vara för honom förlorad. De tjugu åren skulle under en sådan

tydning af uttrycket göras oberoende af den strax föregående bestämmelsen

om deras räknande från den förlorande rätsegarens död, emedan med en själf-

ständig betydelse i uttrycket det samma till följd af dess åberopande af förut i

förfatningen anförd »grund» tydligen, med öfverhoppande af de närmaste före-

skrifterna om tjugu års eganderätspräskriptionen, skulle hänföra sig ome-

delbart till den motivering, sorti föregår dessa, och i hvilken tjugu års tiden

omnämnes såsum en objektivt bestämd — således af rätsegarens lifslängd

oberoende — tid. Det skulle nog vara godt att i rätssystemet ega en sådan

rätsuphäfvande — af non usus beroende — präskription med afseende pä

rättigheter i annans egendom. I synnerhet vore detta fallet med afseende

på servitutsrätter som stöda sig på urminnes häfd, emedan de väl ej kunna

anses fortfarande bestå ända till dess de genom ny urminnes häfd af frihet

från egarens sida gått förlorade. Men vid den oklarhet, som hvilar öfver

förfatningen, våga vi ej upställa en dylik teori, som den vi nu omnämt.

E. V. Norälvfig: Om. präsåription. ö
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torra af dessa åtgärder eller fastighetens bortskiftande ; men om vi

anse <»ss på grund af stadgandets lydelse böra från det sammas

tillämpning utesluta den ena åtgärden, måste vi ock göra det med

afseende på den andra, samt tvärt om. Också motsvarar det den

äldsta daningen af förpantningsaftalet, enligt hvilket det samma

var dt köp med rätt till återköp, att äfven i före varande afse-

ende sätta det på samma linie med förytring af fastigheten genom

köp eller skifte. Det samma öfverensstämmer äfven med 1805

års förklaring, i hvilken bland möjliga afhandlingar, hvilka må

såsom fång åberopas, upräknas äfven pant. Få vi sålunda efter

17:M ars lag och ännu senare antaga, att präskriptionsreglerna

kunde åberopas till skydd för panträtt lika väl som för eganderätt,

fcorde detta likväl hafva gält blott pantsätning med öfverlemnande

af fastigheten till bruk af panthafvaren, d. v. s. förenad med in-

försel i henne, emedan endast denna förpantningsform med bestämd-

het framträder såsom betagande rätte egaren utöfningen af egande-

rätten. Ehuru uprättandet af införselsrätt i fast egendom sedan

icke blifvit förhindradt, utan möjligheten däraf till och med i

nyaste tiden (förordningen d. 16 juni 1875 om ändring i stad-

gandena om lagfart å fast pant) indirekt erkänts, så måste vi

dock på grund af den ande, som genomgår de nye lagfarts- och

intekningslagarne med tillhörande förfatningar, samtliga af nyss

Qämde dag, räkna att panträtten icke vidare kan genom prä-

skription försvaras. Det är nämligen tydligt, att lagstiftaren

velat undandraga äfven den panträtt, som är förenad med inför-

sel, i förhållande till tredje man i god tro hvarje skydd, vunnet

i annan väg än genom intekning; och bör vid sådant förhållande

införselsrätt, som någon olagligen förvärfvat, icke på något sätt

blifva genom praskription gällande mot rätte egaren.

I § 60 intekningslagen den 16 juni 1875 föreskrifves, att

om en fastighet, som olagligen kommit ur rätte egarens hand och

under tiden inteknats, sedermera genom klander återvinnes, in-

tekningen skall vara ogiltig. Denna föreskrift öfverensstämmer

med hvad redan förut praktiserats. Men därjämte har i den ju-

ridiska praktiken antagits, att rätte egaren, efter det han åter-
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vunnit sin fastighet, bör på grund af bestämmelsen i 25: 22

rättegångsbalken inom natt och år efter det han fått laga

kraft egande beslut i vindikationstvisten hos tillbörlig hofrätt

söka ändring i det beslut, hvarigenom intekningen faststälts. Då

det ej af den nya lagstiftningen framgår, att ändring åsyftats i

nämda praxis och den samma vid sådant förhållande antagligen

kommer att fortfara, skulle här föreligga en art af präskription

med afseende på rättigheter, som hemta stöd genom intekning i

fast egendom. Att dessa rättigheter äro rätt till visst belopp i

penningar eller varor, nytjanderätt, afkomst- och servituts-rätt finna

vi af intekningslagen i öfrigt. Eätsändringen är här visserligen

klädd i formen af försummelse af rättegångsfatalier, och skulle

sålunda på grund af hvad vi under § 1 i före varande arbete ut-

fört icke vara präskription. Men i bottnen är dock den in praxi

antagna regeln en präskription sföreskrift, enär, efter hvad tydligt

är, sedan rätte egaren vunnit sin vindikationstalan någon egent-

lig tvist ej finnes mellan honom och den, som fått intekning,

lika litet som sådan förut funnits. Alt beror på att han under-

låter att göra sin rätt gällande särskildt mot intekningshafvaren,

pa samma sätt som han kunnat göra det i förhållande till den

olaglige utöfvaren af eganderätten och därigenom kunnat gifva

honom rätt till präskriptions-invändning.

Detta är nu mera det enda fall af viss tids präskription, som

enligt bestående rätt finnes med afseende på andra rättigheter

till fast egendom än eganderätt.

Urminnes häfd.

A. Den gällande lagstiftningen om urminnes häfd.

. § 23.

Lagstiftningen i ämnet innehålles i 15 kap. jordabalken,

och är från år 1734 bibehållen oförändrad, sa lydande:
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§ 1. "Det är urminnes häfd: der man någon fast

egendom eller rättighet i så lång- tid oqvald och ohin-

drad besutit, nyttjat och brukat hafver, att ingen minnes

eller af sanna sago vet, huru hans förfärder, eller fånges-

män lorst dertill komne äro."

§ 2. "Sådan liäfd gäller ej i en by och tegskifte,

eller i dess åker, äng, sjö, skog och mark, skift eller oskift,

utan njute livar sin del efter öre och örtug, aln och stång-

tal, eller som det i hvarje landsort brukligt är."

§ 3. "Ej må urminnes häfd gälla uti öppen skog

och mark, byar emellan, utan rå ooh rör eller annan bol-

stada skilnad. Hafver man utjord eller urfjell, i åker,

ang, skog eller mark, med rå och rör, eller gård och vård

instängd, eller qvarn och qvarnställe, eller annat vatten-

verk, eller öar och holmar; der må urminnes häfd gälla".

§ 4. "Förebär någon urminnes häfd, som klandrad

varder; vise då med gamla och laggilda bref och skrifter,

eller trovärdige män, de der om orten väl kunnige äro,

och på ed sin vitna kunna, att de hvarken sjelfve veta,

eller af andra hört, någon tid annorlunda varit hafva.

Gitter han det ej; vare då den häfd utan kraft och verkan".

Urminnes häfden innebär, från faktisk synpunkt sedt, att

ett visst förhållande med afseende på utöfningen af eganderätten

till ett egoområde fortfarit såsom rätsligt under den tid, som faller

inom det närvarande släktledets erfarenhet och säkra upfatning.

Till sin rätsliga sida innebär urminnes häfden, att eganderätten

på grund af nämda faktiska förhållande tillkännes utöfvaren.

Rörande urminnes häfden har man tvistat, huru vida hon

med afseende på den juridiska verkan, som af henne upstår, är ett

förvärfningssätt, d. v. s. gifver den häfdande en rätt där sådan

B. Urminnes häfdens väsen.

§ 24.
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eljes icke skulle finnas, eller om hon är blott ett på präsumtion

grundadt medel för bevisning om ett giltigt förvärfningssätt
!

).

Denna meningsskilnad är icke utan vikt i praktiskt hänseende.

Ty är urminnes häfden endast ett på präsumtion hvilande bevis-

ningsmedel för den lagliga upkomsten af det faktiska förhållande,

som i häfden ingår, så måste hennes verkan häfvas, om förhål-

landets upkomst genom annan bevisning verkligen ådagalägges.

Om upkomsten visas hafva varit laglig, så verkar väl denna andra

bevisning i samma riktning, som urminnes häfden, nämligen att

trygga den bestående rätsutöfningen, men urminnes häfden viker

äfven då så till vida, att hon blifver öfverflödig. Däremot om

upkomstsättet finnes olagligt, måste urminnes häfden vika med

den påföljd, att utöfvaren nödgas från träda sin rätsutöfning med

afseende på det tvistiga föremålet. Nu är det likväl uppenbart

orimligt, att ett visst faktiskt förhållande, som vid en mycket

aflägsen tidpunkt — vi antaga för 200 år sedan — på olagligt

sätt upkommit, men som sedermera fortgått med den följd, att

minnet af upkomstsättet fallit bort och förhållandet i stället be-

traktats såsom rätsligt, vid en senare tidpunkt skulle kunna rub-

bas därigenom, att det olagliga upkomstsättet genom någon om-

ständighet kommer i dagen. Då förhållandet fortfarit såsom räts-

ligt under en längre tid, utan säkert minne af motsatt rättmätigt

anspråk, är det tydligt, att den nu varande rätsutöfvaren är i

god tro både i sitt förvärf och i sin utöfning, och att han sålunda

kan emot den andres upträdande anspråk sätta äfven denne för

rätsbildningen så viktige faktor 2
). För öfrigt är ock att erinra,

1

) Denna tvist, som inom rätsteorin ständigt fortgått, har hos oss

företrädts å den ena sidan af Lindblad, hvilken vidlyftigt söker försvara den

mening, att urminnes häfden är en indirelä bevisning om lagligt förvärf,

men icke själf ett förvärf (se sidd. 113 och ff.), och å den andra sidan af

Olivccrona, som i föreläsningar öfver förmögenhetsrätten vid Upsala uni-

versitet uttalat sig för den motsatta åsikten.

2
) Uetta hindras icke i enskilda fall däraf, att något löst tal kan gå och

från förgången tid hafva gått om huru ett i fråga varande faktiskt förhållande

utan rätt upkommit. Oftast äro de faktiska förhållanden, för hvilka ur-
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atl i de fall, som vanligast ge anledning till åberopande af ur-

minnes häfd, nämligen då fråga är om gränsskilnad mellan två

fastigheter, de på hvarandra (oljande egarne å den motsatta sidan

i sina transaktioner och förfaranden säkerligen mera fäst afseende

vid do bestående faktiska förhållandena, än vid den vinst, som af

etl tvätydigt anspråk kunde vara att vänta. Vi tro därför, att

urminnes häfden bör medföra, att rätsutöfvaron erkännes såsom

berättigad icke allenast utan bevisning om ett ursprungligt lag-

lig! uphof till hans utöfning, utan äfven mot bevisning om en

olaglig iipkomst af den samma. Men är detta förhållandet, 1ig-

ger tydligen i urminnes häfden något mera, än en blott bevisande

kraft. Hon eger rätsskapande förmåga, hon gifver rätt, där sådan

icke förut funnits, och är ett verkligt förvärfningssätt
1

).

C. Urminnes häfd med afseende på eganderätt till fast egendom,

a. Föremålet för urminnes eganderätshäfd.

§ 25.

Det är tydligt att urminnes häfden, för att komma till an-

vändning jämte viss tids präskriptionen, måste hafva en vidsträktare

omfatning beträffande föremålet, än nämda präskription. Efter

som det vid denna senare fordras, att den, som upträder med

anspråk på att vara den egentlige egaren, endast en kortare tid

minnes häfd måste åberopas, sådana, att de i sig innebära något, som stri-

der emot den vanliga regleringen af egendomsförhållandena; och det är då

helt naturligt, att de genom sig själfva på en gång upkalla motsatta anspråk,

och locka till framställandet af förmodanden, huru de kunnat i förment

strid mot rätten upstå. Dylika förmodanden, som sedan kunna gå från

man till man, och ofta uprepade till och med kunna hos godtroget folk

taga åt sig en viss grad af visshet, äro dock att akta för intet, där de ej

stödas af några objektiva förhållanden, och kunna ej rubba tillvaran af god

tro hos dem som genom förvärf inträda i den rätsutöfning, som är i fråga.

l
) Se vidare § 31 här nedan.
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varit satt utom eganderq,ttens utöfning, måste den samma i de fall,

där hon är användbar, komma att i första rummet åberopas till skydd

för den utöfning, som består. Urminnes häfden är ock verkligen

mera omfattande. Hon är oberoende af den inskränkning med af-

seende på vissa slag af fastigheter, hvilken viss tids präskriptionen är

underkastad; och kunna därför så väl statens, som städers och milda

stiftelsers m. 11. dylika fastigheter, pä hvilka viss tids präskriptionen

ej har tillämpning, genom urminnes häfd förvärfvas. Men icke så

mycket för förvärf af en hel för sig bestående fastighet förekommer

användningen af urminnes häfden, som icke mera för bestämmande

af gränsförhållandena mellan olika själfständiga fastigheter.

Dessa förhållanden bero nämligen hvarken af de sukcessiva öfver-

flytningar af de olika fastigheterna från en egare till en annan,

hvilka med afseende på dem, livar för sig, kunna halva egt rum,

eller af viss tids präskriptionen. Om någon i god tro förvärfvat

en viss fastighet med vissa till den samma faktiskt hörande och

vid förvärfvet bestämdt afsedda egoadpertinenser, af hvilka dock

en eller annan är föremål för någon grannes anspråk, och denne

granne vare sig före eller efter den andres förvärf antingen i ett

nr änder de omständigheter, som gälla för denna tids präskription,

eller i den lid och under de omständigheter, som äro föreskrifna

för tjugu ars präskriptionen, försummat att anställa talan om den

i fråga varande egan, sä kan ej, då sådan talan senare anställes,

till skydd for förvärfvet präskription enligt 1805 års förklaring

åberopas. Endast genom urminnes häfd kan ett dylikt yrkande,

om det eljes har sitt berättigande, afvärjas Det är till följd

däraf förnämligast för att bevara ett mindre egoområde såsom ut-

görande tillbehör till en viss fastighet, icke för att försvara en

hel själfständig fastighet, som urminnes häfden kommer i (Vaga.

Med själfständig fastighet i motsats till adpertinens eller

!

) Att klander rörande gränsskilnåden emellan olika fastigheter efter

1734 ars lag endast begränsas af urminnes häfd synes tydligt af 11: 7

jordabalken, däri sådan tvist göres oberoende af de sukcessiva fången, sam-

manställd med ofvan anförda 15 kap. samme balk; och har häri ändring

icke åsyftats genom förklaringen den 14 maj 1805.
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tillbehör till en sådan forsla vi först hvärje område, som i kame-

ralt hänseende är räknadt såsom för sig bestående, d. v. s. som

i jordeboken är för sig til] skatt upfördt. Om flere sådana om-

råden, större eller mindre, äro i en fastighetskomplex förenade,

får man icke räkna något af dem, icke ens det minsta, såsom

adpertinens till de öfriga och sålunda varande utom viss tids pre-

skriptionens tillämpning. Däremot är alt, som hörer till en dylik

själfständig fastighet, det må ligga i ett sammanhang eller vara

spridt på olika mer eller mindre aflägsna håll, så snart man med

sin tanke fäster sig* vid någon viss del däraf, att räkna såsom

adpertinens till fastigheten. Dock bör äfven ett område, upkom-

met genom afsöndring från ett eller flere skattlagda fastigheter,

ehuru det icke har särskild skatt sig påförd, om det är för all

tid afsöndradt och i verkligheten brukas själ fständigt, anses såsom

en själfständig fastighet och sålunda kunna genom viss tids

präskription försvaras. Är en dylik afsöndring lagd till en annan

själfständig fastighet, blir hon däremot tillbehör till denna.

Med afseendet på föremålet för urminnes häfden, så vidt hon

tjänar att bestämma gränsförhållandena mellan olika fastigheter,

gälla för öfrigt tvänne regler, hvilka vi nu gå att utvekla.

§ 26.

1. De i fråga varande fastigheterna måste vara från

livarandra fullkomligt afskilda fastigheter.

De särskilda fastigheterna äro till sina gränser från hvar-

andra skilda genom tänkta linjer updragna på jordytan. Dessa

linjer utmärkas till sin riktning genom vissa märken, hvilka äro

angifna och bestämda i 12 kap. jordabalken. I första rummet

bestå de af "rå och rör", d. v. s. en efter en viss regel gjord sät-

ning af sten, som måste finnas i hvarje vändning (knä) af linjen.

Nära intill hvarje sådan sätning skall såsom komplement till den

samma finnas en ensam sten, "utliggare", i den sträkning, som

linjen från röret har, samt mellan två rör på vissa mellanrum
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andre stenar kallade "visare" eller "ledare". I andra rummet

kunna, där rå och rör ej finnas, "gamle gärdesgårdar, berg, sten-

rösen, diken, häckar eller annat märke" tjäna såsom gränsmärken,

om de af ålder så ansets. Sådana märken finnas dock icke all-

mänt mellan de särskilda i jordeboken uptagna särskilda fastig-

heterna, hvilka förekomma under benämning af "hemman", "skatt-

lagda torp", "kvarnar" m. m. Där de tillika faktiskt utgöra livar

för sig ett slutet område, (så kallade "enstaka hemman", "enstaka

gårdar") finnas nog dylika märken; men ofta äro flere hemman

förenade till ett helt med gemensamhet i det ytre i förhållande till

enstaka hemman eller till andra dylika föreningar. Tillhöra de, så

förenade, en och samme egare, då de kallas "större gårdar", "herre-

gårdar", kommer naturligtvis icke någon begränsning mellan dem

inbördes i fråga. Men de förekomma oftare såsom tillhörande en

mängd skilde egare, s. k. "byalag", "skifteslag", och då behöfves

naturligtvis en begränsning med afseende på de olika delar som

må tillkomma de särskilde egarne. Denna begränsning är dock

icke så skarp som emellan skilda byalag eller gårdar, de utgöra

ej i förhållande till hvarandra fullkomligt åtskilda fastigheter; och

är det med anledning däraf i 15: 2 jordabalken (se ofvan) stadgadt,

att urminnes häfd ej må gälla emellan de olika egarne. Däremot

gäller urminnes häfd i öfrigt d. v. s. mellan särskilda skifteslag,

mellan skilda gårdar, och mellan gårdar och skifteslag.

Grunden till det så förekommande undantaget med afseende

på användningen af urminnes häfden är att söka däri, att för

de skilde egarne i ett skifteslag sedan gammalt icke en viss och

oföränderlig områdesbegränsning funnits, utan i stället en viss

andelsrätt i det hela varit för dem rådande. Denne grund har

lagstiftaren i nyss nämde § själf angifvit, i det han föreskrifvit:

"utan njute livar sin del efter öre och örtug, aln och stångtal,

eller som det i hvarje landsort brukligt är". Enligt detta för-

hållande har hvarje delegare i skifteslaget rätt, icke till något

visst för all tid för sig afskildt område af skifteslagets mark,

utan till hela skifteslagets mark efter den kvotdel, som tillkommer
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honom '): och denna abstrakta delningsgrund, till hyilken del-

egarne i bedömandel af sinn inbördes förhållanden måste återgå,

tillåter icke, att någon förändring i dessa förhållanden inträder

genom ett änder en kortare eller längre tid fortsatt bruk i strid

mol den samme.

Tydligl är att, om ej delegarne skola gemensamt bruka skiftes-

lagets bruk, ett visst område dock måste vara livar och en af dem

till brukning anvisadt. Särskild brukning har ock, så vidt man

kan finna, i h varje tid egt rum, åt minstone beträffande den mark,

som i afseende på odling och delegarnes hushålning måste

halva större betydelse, såsom åker och äng m. m. Därför har

en viss fördelning af marken skett, i äldre tider efter en mera

enkel, men mindre tillfredsställande grund, och i senare tider efter

mera inveklade, men till resultatet mera noggranna grunder. Yi

kunna ej här fullständigt beskrifva dessa olika delningssätt, utan

blott i vissa hufvuddrag tekna dem. Af det äldsta delningssättet,

som åt minstone inom Svea landskapen användes, känner man

blott namnet. Det kallas i lagarne "hammarskifte" , "forn skifte",

och förklaras redan aflagdt. I stället föreskrifva de solskifte,

(hvilket ock senare blifvit kalladt tegskifte). Efter detta skulle

byns bygnadstomter först läggas ut i en fyrkant, med tomt vid

tomt och hvarje tomt stötande till farväg eller bygata. Efter som

tomterne lågo efter solen (d. v. s, vädersträcken), skulle sedan

till dem läggas egor (skiften), så att hvarje delegare fick sin,

af hans andel bestämda, areal på hvarje ställe, där mark af

*) Denna kvotdel kan under stundom vara blott medelbart bestämbar.

I hvarje by ingå vanligen ett flertal hemman, alla beteknade^ med samma

namn (byns namn), men skilda från hvarandra genom nummer ^såsom : EPornby

n:o 1, n:o 2, n:o 3 o. s. v.). Å hvarje hemman finnes ett visst öretal,

hvilket dock kan vara olika för olika hemman inom samma by (n:o 1 =
16 öresland; n:o 2 = 13 öresl.; n:o 3 = 8 öresl. o. s. v.). De särskilda

hemmanen kunna sedan vara delade mellan flere egare (i n:o 1 har A 1
/L,:tt'ii,

B 7 :}
:del och C 1/^.åe\ af hemmanet). Med förenadt afseende härå be-

stämmes då hvarderas andel i det hela. I de norra orterne kunna hela,

soknar utgöra sammanhängande skifteslag med viss andel däri för hvarje

by och viss andel för hvarje delegare i den by, han tillhör.
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olika slag- (åker, äng o. s. v.) eller af olika godhet fans. Detta

delningssätt föreskrifver ännu 1734 års lag
1
). Men sedermera

under adertonde århundradet infördes det så kallade storskiftet,

genom hvilket man sökte inskränka skiftenas antal för de sär-

skilde egarne till ett mindre antal, hvilket skulle ske däri-

genom att ett mindre område i bätre mark skulle motsvara

större område i mark af sämre beskaffenhet; och sknlle skiftet

därför vara förenadt med en noggran upskatning af markens

godhet
2
). Man stadnade icke härvid. Under början af detta

århundrade sökte man bereda åt minstone enskilde delegare, som

önskade sådant, tillfälle att få sina egor särskildt utbrutna och

lagda i ett sammanhang, såkalladt enskifte, hvilket särskildt

skulle befordras genom utflytning af enskilde delegares åbygnader

från byns tomtplats
3

). Enskiftet, såsom mindre användbart och

ej möjligt att allmänt utföras, aflöstes tillika med det fortfarande

i kraft varande storskiftet af det ännu i dag gällande laga skiftet,

hvilket skall omfatta alle delegarne i ett skifteslag och all mark,

som tillhör det samma, och går ut på att gifva hvarje delegare

egorna "i så stort sammanhang" som de naturliga förhållandena

"möjligen må medgifva". I laga skiftet ingå i ännu högre grad

ut llytningar såsom ett kraftigt befordringsmedel för delegarnes

skiljande från hvarandra; hvarjämte det utmärker sig genom en

mycket noggrannare upskatning af jordens godhet, än föregående

delningssätt

') 1 kap. bygningabalken.

2
) Förordningen den 5 april 1757, Förnyade stadgan om storskiftes-

delningar den 17 augusti 1762 och Förordningen om Landtmäteriet i riket

den 12 augusti 1783 äro de förnämsta förfatningarna om storskifte.

ö
) Enskiftesförfatn ingår äro Förordningarna den 31 mars 1803 för

Skåne, den 25 juli 1804 för Skaraborgs län och den 8 september 1806 för

Pommern, af hvilka de två förra ersats genom Förordningen den 24 juli

1812, samt vidare Förordningen om enskiften den 2 februari 1807 för

riket i öfrigt med undantag af de norra landskapen, kompletterad genom

Förordningen den 20 februari 1821.

4
) Stadgan den 4 maj 1827, sedermera utveklad genom Förnyade

stadgan om skiftesverket i riket den 9 november 1866.
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Dessa olika delningssätt hafva så aflöst hvarandra, attäfven

där etl skifteslags egor undergått delning enligt ett äldre delnings-

sätt, delegarne varit i förhållande till hvarandra skyldige att

underkasta sig ett senare infördt delningssätt, med undantag

likväl däri, att verkstäldt enskifte ej får genom laga skifte rubbas

utan samtycke af dem, Ii vilkas rätt däraf är beroende. Det är

tydlig! att detta ej kunnat ske utan på grunden af den npfatning,

att hvarje delegare ej hade en ovilkorlig rätt till det honom en

gång anvista brukningsområde, utan i bottnen blott en kvotdels-

rätt i det hela. Likväl har ej nämde grundsats i denna sin

tillämpning varit vid hvarje tid med samma styrka för lagstiftaren

närvarande. Han har vid särskilda tillfällen vakts till nytt lif,

efter att en tid hafva liksom slumrat. Redan före utgifvandet

af 173-4 års lag var det föreskrifvet, att "hemmanens urminnes

delningar i rätt solskifte" ej finge ombytas utan "med samtelige

jordägandes samtycke"; endast en "jämkning" kunde ske för att

rätta "deras delar eller tegar efter rätt öretal" m. m.
1

). Det

samma är i andra ordalag stadgadt i 1734 års lag
2
). Till en

början berodde ock de därefter upkommande storskiftena på god-

villig öfverenskommelse mellan skiftesdelegarne, och lagstiftningen

nöjde sig med att upmana till dylika överenskommelsers träffande
3
).

Men genom 1757 års förordning förklarades, att hvem som häl st

af delegarne hade rätt att fordra storskifte. Om storskiftena stad-

gades sedan, att dessa delningar, då de blifvit af domstol fast-

stälda, ej finge "rubbas eller påtalas", utan skulle blott "jämkning"

kunna ega rum till följd af "fel i uträkningen"
4
). Detta bröts

åter genom enskiftes och laga skiftes förfatningarna, som skulle eller

skola tillämpas utan att faststälda teg- eller storskiftes delningar

eller stadfästa föreningar "därför må ligga i vägen". Dock akta

laga skiftes stadgarne så till vida förut verkstälda storskiften,

som vunnit laga kraft, att hvarje delegare har rätt att i laga

r
) Instruktionen för landtrnätarne den 20 april 1725.

2
) 1: 4 bygningabalken.

:i

)
Förordningen den 1 mars 1749.

4
) Förordningen af år 1762 § 12 och 1783 års Förordning § 81.



Öm präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt. 77

skiftet erhålla egor, som efter upskatning svara mot livad han

"enligt storskiftet innehaft", hvilket gör att i sådant fall delnings-

grunden endast medelbart stödjer sig på den gamla kvotdels-

beräkningen
1

).

Enskiftena och laga skiftena äro icke på annat sätt förklarade

orubliga, än hvad som indirekt följer af att de förra ej må undergå

ändring genom därefter försiggående laga skifte och af det med

afseende på de senare gifna stadgande, att om någon delegare

vill söka jämkning i skifte till följd af fel i uträkningen, han

skall göra det inom tre år efter det fastställelse å skiftet med-

delats
2
). Frågan, huru vida delegarne äfven efter dylika skiften

kunna komma att i framtiden genom påbud af lagstiftaren emot

sin vilja å nyo indragas i gemensam delning, kan väl, med före-

gående för ögonen, ej med fullkomlig visshet med nej besvaras;

men det är tydligt, att i samma mån afsöndrandet af del-

egarnes egoområden blifvit med mera styrka genomfördt, i samma

mån har ock upfatningen af den äldre gemensamheten dem emellan

försvagats, hvartill särskildt bidragit det förhållande, att genom

talrika utflytningar denna gemensamhet äfven synbart brutits.

Den rådande åsikten är till följd cläraf den, att laga skiftena

icke vidare kunna genom ny delning rubbas. Därför torde väl

i framtiden ändring genom egornas omlägning endast komma

att ske medels egoutbyten mellan två eller flere delegare, antingen

så, att dessa byten blifva aldeles frivilliga, eller så, att de kunna af

en af dem framtvingas. En annan fråga är den, huru vida med den

så inträdda ändringen i upfatningen äfven må komma att följa den

åsikt, att urminnes häfd är användbar mellan delegarne i ett

skifteslag, sedan de fått sina egor genom laga skifte eller därförut

genom enskifte från hvarandra utbrutna, eller om de i hvarje

fall af egotvist skola rätta sig efter de gränsförhållanden, som

genom skiftet blifvit bestämda. Att antaga det senare innebär

en mindre långt gående följd af den urgamla gemensamhets-

grundsatsen, än skyldigheten för delegarne att ingå i nytt skifte.

1

) Skiftesstadgan af år 1827 kap. 8 § 1 och 1866 års skiftesstadga § 69.

2
) Skiftesstadgan af år 1827 kap. 15 § 3 och af år 1866 § 109.
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Del innebär att i stället för den abstrakta kvotdelsrätten, till

hvilken de förut varit skyldige att återgå, trädt med samma verkan

den konkreta tillämpning däraf, som genom skiftet verkstälts.

Del är tydligt, att afgörandet af nämda fråga mycket beror däraf,

alt upfatningen af det tidigare gemensamhetsförhållandet ytter-

ligare försvagas, så att de förre delegarne i samma skifteslag

blifva betraktade aldeles lika med egare af fullkomligt skilda

fastigheter. Med afseende på denna fråga, hvilken egentligen

för en kommande tid har praktisk vikt, vilja vi ej ställa något

horoskop.

Till följd af den grundsats om gemensam rätt för delegarne

i ett skifteslag till skifteslagets mark, hvilken vi nu utveklat,

är det som 15: 2 jordabalken stadgar, att urminnes häfd ej

skall gälla i by, ehvad han är "skift eller oskift". Likaledes

är det en tillämpning af den samme, då det i de båda laga

skiftes stadgarna föreskrifves, att om någon delegare i skiftes-

laget antingen "efter erhållet lof å skifteslagets odelade skog-s-

mark gjort upodling, eller har dylik odling, som är "så gammal,

att underrättelse saknas, huru den tillkommit", han har skyl-

dighet att afstå det upodlade området till delning, ehuru med

rätt till ersätning för sitt arbete, om det samma tillfaller annan

delegare
1

). Icke häller kan såsom undantag därifrån anses livad

som i förordningen af år 1783 § 76 såsom gifvet förutsättes,

att "Utjordar och Urfjällar" (d. v. s. bestämda egoområden, till-

hörande en viss fastighet såsom hufvudgård och från honom

afskildt liggande), "som til serskild ränta äro upförde, them et

hemman utom Byamålet af ålder med laglig rätt innehaft",

skola af samma hemman utöfver andelen i skiftet i öfrigt be-

hållas, ehuru må hända för "vinnande af et redigare storskifte"

förflyttas. Det kan vid första påseendet synas som hade vi här

ett undantag från den angifna grundsatsen framför oss, efter som

en särskild rätt tillagts enskild delegare till det område, som

han "af ålder innehaft". Men vi böra märka, dels att det

!) Se 1783 års förordning § 75, skiftesstadgan af år 1827 kap. 8 §

6 och 1866 års skiftesstadga § 74.
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där jämte heter
u
med laglig ratt", hvilket ängifver att lians rätt

skall vara erkänd såsom en särskild rätt, och dels att det, såsom

ett särskildt uttryck af detta erkännande, kräfves att det enskilda

området har särskild ränta sig* åsätt. Därigenom är den ifråga

varande delegaren i själfva verket delegare i skifteslaget på

dubbelt sätt, ehuru efter olika beräkningsgrunder, för hufvud-

gården efter den allmänne delningsgrimden och för den sär-

skilda egan efter hennes storlek och godhet, Det samma är

det ock som åsyftas, då det i laga skiftes stadgarna förut-

sattes, att enskild delegare eger att utom skifte behålla "jord"

som han
u
såsom enskild odalega häfdat"

l

) och ligger sålunda

ej häller häri något undantag från den allmänne grundsatsen.

§ 27.

2. Bet område, livarom urminnes häfd åberopas, matte

rara på ett bestämdt sätt utmärkt i förhållande till dra an-

gränsande mark, som ostridigt tillhör ovännen.

Det är en giften regel, att man måste kunna angifva

en bestämd gräns för den rätt. på hvilken man gör anspråk

inom en annans mera omfattande rätsområde; i annat fall kan

han icke bestå emot den andres starkare rätt. Af denna regel

är ofvan stående sats blott ett på före varande fall lämpadt

•Mi sk il dt uttryck.

Den ega, som är i fråga, kan antingen ligga invid gräns-

skilnaden mellan två fastigheter, så att hennes hänförande till

• len (Mia eller den andra af dem innebär allenast en för-

skjutning af skiljelinjen på det ställe, där egoområdet finnes,

eller ock vara belägen hel och hållen inom den enas område,

så att hon af det samma aldeles ömsintes. Att i det förra fallet

fastigheterna måste omedelbart stöta till hvarandra är tydligt,

lika som att i det senare fallet fastigheterna kunna vara |»;t

äfven längre afstånd från hvarandra, skilda genom en eller flere

mellanliggande fastigheter. I hvilketdera fallet som hälst är den

') Skiftosstadgan ;if år 1827 kap. 8 § 7 och skiftesstadgan år 1866 § 75.
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af oss npstälde satsen gällande, oliuru den samme är i lagen blott

med afseende på det sist nämda fallet med bestämdhet uttalad.

Bland egoområden, som sålunda kunna ligga omslutna af

främmande egares mark, nämnas i första rummet i 15: 3. 2

jordabalken "utjord eller urfjäll"
1

), belägna i åker, äng eller

utmark. Alra vanligast är en sådan ega till sin kultur åker

eller äng, och om hon då ligger på annans utmark sticker hon

redan därigenom af från det angränsande området. Men hon

måste därjämte vara genom särskilda märken skild från den om-

givande marken. Hon skall antingen vara försedd med "rå och

rör* eller ock med stängsel, "gård och vård" 2
). Men äfven

andra märken kunna gälla, blott de äro tydliga, såsom pålar,

diken, större eller mindre vattendrag m. m. Detta kunna vi

finna vid en jämförelse med förhållandena vid de områden i

öfrigt, som kunna vara föremål för urminnes häfd. "Kvarn och

kvarnställe", som vidare nämnas, utmärkas väl till en del med

samma märken, som vi omnämt med afseende på utjordar och ur-

fjällar; men naturligt är, att de vanligen på den ena sidan be-

gränsas af vattenskilnaden. "Öar och holmar", hvilka slutligen

omtalas, skiljas på ett naturligt sätt från det främmande om-

rådet uteslutande medels vatnet, som omger dem.

För det fall, att området i fråga ligger i gränslinjen mellan

två fastigheter, gifver lagen ingen föreskrift därom att den,

hvilken åberopar urminnes häfd, skall kunna med vissa märken

angifva gränsen mellan det område, han fordrar, och grannens

1

) Med ntjord efter den betydelse, som detta ord här har och i hvilken

det är liktydigt med urfjäll, får icke förblandas utjord i den betydelse, det

eger då det användes att utmärka en för sig bestående, ehuru icke i mantal

satt, fastighet, hvilken, om hon ligger i ett skifteslag, har del i dess mark,

antingen efter öretal eller ock efter sitt innehaf. I denna betydelse utmärker

utjord det samma som eljes mera allmänt benämnes skattlagdt torp. De i

föregående § 26 omnämda »utjordar och urfjällar» synas vara sådana fastig-

heter, som de sist angifna.

2
) Orden »gård och vård» innebära på samma sätt som »rå och rör»

en tautologisk pleonasm använd för att gifva fylnad och kraft åt uttrycket.

De angifva blott samma slags skiljemärke, icke två slag däraf.
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tillstötande område. Men vi få dock antaga att det måste vara

så. För att urminnes häfd behöfver åberopas förutsattes att

grannen å motsatta sidan kan upvisa en gränslinje, för hvilken

antingen tidigare erkännande eller andra omständigheter, till

hviika man eljes skulle hålla sig, tala; och vid sådant förhål-

lande bör den, som yrkar att på grund af häfd tillkännas rätt

utöfver nämda gränslinje in på den andres egoområde, kunna

angifva bestämd gräns för sitt anspråk, lika väl som då det är

fråga om en ega, hvilken ligger hel och hållen inne på samma

område.

Under 17:de århundradet har man hos oss länge stridt

därom, huru vida urminnes häfd skulle ega verkan emot rå och

rör eller ej
1

). I 1734 års lag är väl denna fråga icke med full

klarhet afgjord; men man kan dock finna, att lagstiftaren antagit

urminnes häfden böra ega nämda kraft. Till stöd för ett nekande

svar i frågan kunna hufvudsakligen tvänne lagrum anföras. Det

ena är 12: 3 jordabalken, däri det föreskrifves:

"Finnas ej rå och rör: hafve då gamle gärdesgårdar,

berg och fordne stenrösen, diken, häckar, eller annat

märke vitsord, der de af ålder för laga skilnad hållne

blifvit;

hvilket stadgande synes angifva, att urminnes häfd, fäst vid däri

omnämda märken, skall ega betydelse först då rå och rör saknas,

och följaktligen icke ega kraft emot rå och rör. Men i samma §

heter det strax förut äfven om rå och rör:

"Dela byar om skilnad dem emellan; gälle de rå

och rör, som af ålder varit";

Ii vilka ord, lika betydande med: som af ålder varit hålna såsom

gränsskilnad, tydligen höja urminnes häfd i verkan äfven öfver

råmärkena. Där rå och rör finnas, men dessa icke i urminnes

tid varit erkända såsom utvisande gränsen mellan fastigheterna,

finnes efter dessa stadganden, samman stäl da med hvarandra, intet

l

) Lindblad, sidcl. 115—123, redogör för denna strid och <!<> (»lika

skal som forebragtes.

/'A V. Nordlinfj : Om prästhrijttion. <i
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hinder för att Låta gränsen bestämmas af andra märken än rå-

stenar, rid hvilka ett dylikt erkännande är fäst, lika väl som

hon skulle bestämmas af andre råstenar än de först nämde, som

halva omförmälde egenskap, om sådane jämte dem finnas. Rätta

förhållandet är, att rå och rör visserligen äro de skiljemärken,

som lagen ansett vara de mest lämpliga och därför i första

rummet anbefalt, men hvilka dock kunna ersättas af andra skilje-

märken, som lagen erkänt, samt att öfver dem alla står urminnes

upfatningen af dem såsom varande skiljemärken, hvilken upfatning

hufvudsakligen gifver dem deras betydelse; och är det vid sådant

förhållande tydligt att rå och rör måste vika för urminnes

1 iä l'd. där denna stöder sig vid bestämda märken, ehuru af annat

slag. Det andra lagrummet, som för den motsatta åsikten kan an-

föras, är mom. 1 af § 3 kap. 15 jordabalken, hvilket förklarar,

att "urminnes häfd ej må gälla i öppen skog och mark byar

emellan, utan och rör eller annan bolstada skilnad". Men med

afseende bära kan först anmärkas, att om detta stadgande skall

antagas styrka rå och rörs allmänna företräde i jemförelse med

urminnes häfden, samma företräde ock måste tillkännas andra

skiljemärken, efter som orden: rå och rör, omedelbart följas af

orden: "eller annan bolstada skilnad". I öfrigt bar stadgandet,

som angår blott den särskilda frågan om skiljegränsen i öppen

skogsmark mellan tvänne byar, sin förklaring ur en fordran af

annat slag med afseende på urminnes häfden, som vi snart skola

framställa, och als icke ur den fordran i fråga om föremålet för

den samma, som af oss nu behandlas.

b. Eganderätsutöfningens beskaffenhet.

§ 28.

Den första fordringen med afseende härpå, är att utöfmngen

omfattar handlingar af eganderätt. De handlingar, som en egare af

en fast egendom kan såsom sådan med afseende på honom före-

taga, kunna vara af mångfaldigt slag. Väsentligt för dem såsom
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handlingar af eganderätt är att utöfvaren genom dem framstår så-

som den med andres uteslutande hufvudsakligen berättigade. För

öfrigt behöfver han ej hafva varit i omedelbart bruk af fastigheten

och de krafter, som i henne äro sammanfattade. Fastigheten kan

hafva varit uplåten åt andre personer, såsom omedelbare brukare,

blott desse erkänt honom såsom egare. — Under den tid, som

åberopad urminnes häfd omfattar, måste utöfningen af egande-

rätten naturligtvis hafva växlat mellan flere personer. För ur-

minnes häfden är icke nödigt att den siste kan upvisa härledning

i rätt från de föregående och mellan dem. Äfven om någon

förvärfvat fastigheten genom ett fång, som varit stridigt mot

företrädarens, såsom genom viss tids präskriptioii, kan urminnes

häfd af honom eller hans efterträdare åberopas.

§ 29.

Vidare fordras att utöfningen har försiggått såsom grundad

på rättighet hos utöfvaren. Detta, ehuru varande ett inre för-

hållande, måste dock med afseende på frågan om dess tillvaro,

bedömas efter själfva handlingarna och de omständigheter, under

hvilka de blifvit företagna. De måste för den skull hafva före-

tagits öppet, och icke tydligen med undvikande af offentlighet.

De måste ej hafva skett blott medels våld eller hotande uppträ-

dande mot den bestridande rätsegaren å motsatta sidan. De måste

slutligen ej vara företagna blott med begifvande tils vidare från

samme rätsegares sida. För de två förra af dessa särskilda mo-

ment i den upstälda fordringen finnes intet uttryck i lagen. Men

deras giltighet framgår af sakens natur. För det tredje har lagen

gifvit för ett specielt fall uttryck genom föreskriften i 15: 3. 1,

att urminnes häfd ej må gälla, i öppen skog eller mark byar

emellan, utan gränsen bestämmas efter rå och rör eller annan

bolstada skilnad. Så vidt vi kunna finna, kan detta stadgande

ej förstas, utan att nian fäster upmärksamheten vid el t faktiskl

förhållande, som väl nu mera måste vara. siillsyni, om del ens

någonstädes förekommer, men hvilket vid tiden för L 734 ars lags
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utfördande och äfven senare på ett ellor annat ställe, i synnerhet

i mindre odlade landsorter, antagligen förefans. Om tvänne byar

med sina tomtplatser och inegor lågo på långt afstånd från hvar-

andra - afstånd som på månget ställe kunde beräknas i miltal

, kunde mellan dessa egor a ömse sidor finnas vidsträkta skogs-

marker, i hvilka väl skilnaden för deras från motsatta håll sam-

manstötande egänderätsanspråk en gång i tiden blifvit bestämd

och genom råmärken angifven, men hvilkas brukande i den om-

fatning, hvari marken sålunda tillhörde dem, icke var, med hän-

syn till då radande förhållanden, - - särdeles svårigheten i afsät-

ning af skogsalster och det däraf följande ringa värdet å sådana

alster, - - af någon väsentlig betydenhet för dem. En följd af

sådant förhållande var omedelbart, att något åtskiljande af de

särskilda områdena medels stängsel ej förekom; och därför talar

lagen i stadgandet ock om gränsen för byarne i öppen skog eller

mark. Men vidare följde af samma förhållande, att egarne å de

särskilda sidorna ej hade ett ständigt verksamt intresse i att vid

livar je tillfälle med noggranhet begränsa hvarandra i det bruk

af skogsmarken, som för bete eller skogstäkt kunde ega rum. Om
af egarne från ena sidan ett öfverskridande af den utmärkta skilje-

linjen äfven vid flere olika tillfällen opåtaldt och ohindradt fått

företagas, så måste för den skull sådant anses mera hafva berott

af ett begifvande för gången eller ti 1 s vidare af egaren å den

andra sidan, än utgöra ett uttryck af ett rätsanspråk hos nämde

egare. Därför har lagen, för det fall att behof en gång upkomme

för egarne att noggrant begränsa hvarandra i rätten till skogs-

marken, förklarat att afseende ej skall fästas å de bruknings-

handlingar, som i strid mot den bestämda rågångslinjen egt rum.

Slutligen fordras, att den häfdandes utöfning har varit oaf-

bruten.

Afbrott i utöfningen kan vara antingen faktiskt eller juri-

diskt. Det faktiska afbrottet består ej så mycket i underlåtenhet

30.
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hos den häfdande att utföra utöfningshandlingar till det i fråga

varande föremålet, som icke mera därjämte i bestämd eganderäts-

ittöfning å den motsatta sidan. Att någon hvila sker i företa-

gandet af de utöfningshand lingar, som ingå i en viss rätt, hin-

drar icke att erkänna utöfningen af rätten såsom fortgående, där

de samme af utöfvaren åter uptagas. Däremot bildar en annan

persons utöfning af samme rätt i strid mot hans egen ett egent-

ligt afbrott. Emellertid måste detta afbrott vara ej något blott

tillfälligt, som åter gifver vika lika som på grund af den häf-

dandes förut varande anspråk. I sådant fall tjänar det snarare

att stärka detta än att försvaga det samma. Afbrottet måste

hafva fortgått så länge, att det kan anses hafva tillintetgjort den

grund, på hvilken den häfdandes tidigare utöfning af eganderätten

till föremålet kunde hafva hvilat, och sålunda låter hans afsikt

därpå visa sig såsom ny, när afbrottet uphör. I sådant fall kan

föremålet försvaras blott genom ny häfd från denna tid. Juri-

diskt afbrott består i anställandet af talan mot utöfningen, så

vidt denna talan med gällande dom godkännes. Rättegång som

nedlägges eller ej fullföljes bildar icke juridiskt afbrott. Ej

häller åstadkomma protester, vare sig enskilda eller offentliga,

sådant afbrott, utan endast i laglig ordning anstäld talan. Denna

åter, då hon efterföljes af godkännande dom, bildar afbrott äfven

om faktiskt afbrott ej därmed är förenadt eller följer därpå. Det

kan hända, att ehuru motparten vunnit sin talan, utöfningen dock

får äfven därefter faktiskt fortgå. Den som vunnit har då natur-

ligtvis rätt att när som hälst på grund af domen inträda i sin rätt.

Först ny häfd efter det domen gafs lägger hinder i vägen därför.

Att utöfningen skall vara utan faktiskt eller juridiskt afbrott

är i lagen (15: 1 jordabalken) uttrykt med att den häfdande skall

hafva "oqvald och oMndrad" utöfvat den rätt, som han lordrar.

c. Tiden för utöfningen.

§ 31.

Tiden for utöfningen är å tvänne ställen i lagen närmare

bestämd. Först i 15: 1 jordabalken sålunda: "så lång tid, alt



(>in präskription enligi svensk allmän förmögenhetsrätt.

ingen minnes eller af sanna sago vet, huru lians förfäder eller

Etngesmän försl dertill komne äro." Den så gjorda bestämningen

ar i två afseenden oegentlig. Till en början är hon oegentlig däri,

alt del heter all ingen minnes o. s. v. hvilket uttryks ordagranna

tillämpande skulle medföra, att hvar och en som kunde antagas

hafva någon kännedom em förhållandet skulle höras, hvilket lik-

val Icke iii" händelsen, såsom väl synes af den andra föreskrift,

i hvilken tiden också är angifven. Vidare är bestämningen oegent-

lig däri, all hon ger anledning till att i karaktären af urminnes

häfd inlägga saknad af kännedom om det sätt, hvarpå det nu

bestående förhållandet tipkommit, och särskildt i fråga om gräns-

skil ua den mellan två fastigheter huru den omtvistade egan gått

öfver från den ena fastigheten till den andra. Följden af ett

sådant antagande skulle vara, att om detta sätt bevisades och

funnes olagligt, häfd icke skulle ega rum. Ty det kunde då icke

sägas att ingen af sann saga (underrättelse) viste, huru utöfnin-

gen först kommit till. Att denna utgång skulle strida mot ur-

minnes häfdéns begrepp, sådant som vi ofvan (§ 24) utveklat

det samma, är tydligt. Men vore han af lagstiftaren verkligen

åsyftad, hade vi naturligtvis att därefter justera vår upfatning

af nämda begrepp, och egde icke att lägga tvång på det gifna

lagbudet. Emellertid tro vi icke att så är förhållandet. I ur-

minnes häfden är, äfven efter lagstiftarens mening, det hufvud-

sakliga icke den omständighet, att man ej vet huru det bestående

förhållandet kommit till stånd, utan långvarigheten af dess be-

stånd. Detta synes i själfva verket af det anförda lagrummet.

Såsom den första och viktigaste bestämningen i urminnes häfden

anföres tidsbestämningen. "Sä Ung tid" heter det alra först,

och hvad därpå följer angifver blott sättet för tidens mätande.

1 stadgandet härom kan då ej efter lagstiftarens afsikt ligga en

foreskrift, som skulle helt och hållet uphäfva tidens betydelse

och i stället sätta en annan faktor såsom den åtgörande, äfven

om sådant skulle kunna framgå ur de mindre lykligt valda

ordalag, hvari stadgandet blifvit affattadt. Lykligtvis är stad-

gandet ej det enda, genom hvilket sättet för tidens beräknande
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blifvit angifvet. Ett andra finnes, hvilket vi nn skola taga i

betraktande.

För det andra heter det i 15: 4 jordabalken, hvilket lagrum,

emedan det är mindre abstrakt och följaktligen går mera in i de

konkreta förhållandena, måste anses ega vitsord emot 15: 1: "Vise

då med gamla och laggilda bref och skrifter, eller trovärdiga män,

de der om orten väl kunnige äro, och på ed sin vitna kunna, att

de hvarken själfve veta, eller af andra hört, någon tid annorlunda

varit hafva." Den senare delen af detta stadgande rörande be-

visningen genom vitnen, hvilken del motsvarar föreskriften om

tiden, sådan hon finnes i § 1, ger vid handen, att de till styrka

för urminnes häfden åberopade personerne skola vitna om dels

egen erfarenhet med afseende på det faktiska bruket och dels den

tidigare erfarenheten hos dem, af hvilka de kunnat vid mognad

ålder inhemta uplysningar, d. v. s. erfarenheten af personer från

den närmast gångna generationen. Genom denna föreskrift är

tiden på visst sätt begränsad, ehuru blott relativt. Man skall i

utsträckandet af sina undersökningar hålla sig inom en tid, som

faller inom två generationers säkra erfarenhet. Genom den samme

blifver ock bestämningen härom en verklig tidsbestämning. Att

denna upfatning af lagstiftarens mening är den rätta, och ej den,

som man skulle kunna utdraga ur en särskild vändning i det lag-

rum, vi strax förut anfört, styrkes däraf att enligt det senast

anförda lagrummet bevisning om urminnes häfd äfven kan åstad-

kommas genom gamla handlingar. Där sådana företes, utvisande

att förhållandet var det samma, som det nu är, vid en tidpunkt,

som faller utom den närvarande och den närmast föregående ge-

nerationens erfarenhet, är urminnes häfden ådagalagd; och det

skulle vara en orimlighet att antaga, att om å andra sidan ännu

äldre handlingar finnas som visa ett motsatt förhållande, de försl

nämda handlingarna skola vara utan betydelse, så vida de ej på

samma gång äro säkra bevis för en laglig åtkomst.

Tidsbestämningen behåller emellertid, såsom vi anmärkt, i

sig något obestämdt och sväfvande. Bevisas häfden genom vit-

ikmi, beror längden af den tid, hvarunder del närvarande förhål-
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landet skall hafva bestått, på lifslängden hos personer inom

orten, som vistals där antingen hela sitt lif eller åt minstone en

längre tid så väl i sina tidigare mannaår som under de senare

åren, saml på beståndet af deras själsförmögen heter. Bevisas

häfden genom skrifter, kan man mera objektivt bestämma tiden

till etl visst mått — t. ex. 90 år, under antag-ande att 45 år är

den ungefärliga tiderymd, under hvilken en person kan både vinna

en på säkert omdöme grundad erfarenhet och behålla henne —

;

men äfven då kan en kortare tid vara tillräkligt i händelse mot-

parten icke förmår åstadkomma motbevisning, d. v. s. icke förmår

framskaffa någon, som på grund af säkert meddelande af bort-

gångne personer kan intyga att förhållandet därförut varit ett

annat, samt under stundom en längre tid vara otillräklig, om

tvärtom sådan motbevisning åvägabringas.

d. Formen för urminnes häfdens tillgodogörande.

§ 32.

Man kan icke upställa någon allmän regel, när urminnes

häfd behöfver åberopas och följaktligen bevisas, utan endast för

särskilda fall angifva, när så skall ske. Klandras en ega, hvilken

en fastighetsegare brukar inom annan fastighets område, måste

han, om han ej förmår visa giltigt förvärf af denna ega, omedel-

bart tillita urminnes häfd, ehvad skiljelinjen mellan fastigheterna

är utmärkt med rå och rör eller med andra skiljemärken, och äfven

om i senare fallet den i fråga varande egan själf är utmärkt

med råstenar. Om egan, som af honom brukas, ligger i själfva

skiljelinjen, måste han ock åberopa urminnes häfd i händelse för

den linje, som af hans motpart påyrkas, finnas råstenar, såsom

de i lagen äro bestämde, men han själf förmår för sitt bruk up-

visa blott andra gränsmärken. Detta är en följd af att rå och

rör äro de af lagen i första rummet gillade skiljemärken. Kan

han för sin skiljelinje äfven upvisa råstenar — hvilket natur-

ligtvis icke är omöjligt — behöfver han icke åberopa urminnes,

utan kan stöda sig vid det nuvarande bruket i överensstämmelse



Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt. 89

mod dessa råstenar. Att det samma måste gälla, om parterne å

ömse sidor stödja sina yrkanden icke på rå och rör utan endast

på andra ordningens märken, lika som ännu mera om den. hvil-

kens bruk klandras, kan hänvisa på råmärken men den andre ej.

I dessa fall måste denne andre, såsom kärare, först ådagalägga,

att gränsen i äldre tid icke varit enlig med det nu varande

bruket utan med hans yrkande. Denna bevisning kan åstad-

kommas genom handlingar, som äro fullt bestämda och åt-

görande, och sålunda bestå af domar, officiella kartor och ego-

beskrifningar, som intyga den af de då varande fastighetsegarne

å ömse sidor erkända eller eljes otvifvelaktiga gränsen. Först

efter sådan bevisning, som vi nu nämt, är svararen tvungen att

ådagalägga urminnes häfd. Det är tydligt, att om den kärande

fastighetsegaren icke angriper en ega, som af annan inom hans

område brukas eller ett egoområde liggande i skiljelinjen mellan

fastigheterna, utan påstår sig berättigad till någon viss ega inom

den svarandes område, som af denne senare för det närvarande

jemväl brukas, kärarens bevisning om att denna ega hört till

hans fastighet ock måste vara fullkomligt otvifvelaktig, för att

åberopande af urminnes häfd skall å motsatta sidan framkallas.

Gäller frågan en hel fastighet, måste naturligtvis käraren

ådagalägga, att fastigheten i äldre tid tillhört honom — staten,

en kommun o. s. v. — ; och först därefter är den nu varande ut-

öfvaren af eganderätten förbunden att åberopa urminnes häfd.

Urminnes häfd, där bevisning om henne framkallas, ådaga-

läggas, såsom vi redan i föregående § funnit, antingen genom

vitnen eller genom gamla handlingar. Då vitnesbevisningen, som

väl må anses såsom den med urminnes häfdens natur mest

öfverensstämmande, dock endast går ut på att ådagalägga, att

med förhållandena på platsen förtrogne personer icke veta af

annat förhållande än det nu varande, och sålunda blott är ett

saunolikhetsbevis för det positiva antagandet, att förhållandet

i urminnes tid varit sådant som nu, så följer däraf, att bevis-

ningen genom handlingar, så vida de ådagalägga hurudant för-

hallandet var vid en viss tillräkligt aliägseu tidpunkt, icke be-



Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt.

höfveT vara af så afgörande beskaffenhet angående detta för-

hållande, som vi med afseeiide på den nyss omtalade af käraren

förda dokumentsbevisningen fordrat. Motbevisning kan i hvilket-

dera fallet som hälst föras af kärande parten och denna jämväl

antingen genom handlingar eller vitnen. Föres motbevisningen

genom handlingar mot handlingar, måste de afse en senare tid-

punkt, än de förut företedda afsågo. Motbevisning genom vitnen

kan omfatta samme tid, till hvilken hufvudbevisningen sträkt sig,

eller en senare. Går motbevisningen ut på att ådagalägga blott

ett afbrott i eganderätsutöfningen, bör den samma visa detta

afbrott sådant, som det i § 28 här ofvan angifvits.

Det är tydligt, att domstolen måste med afseende på hvarje

slag af bevisning, som efter de här utveklade regler kan utföras,

iakttaga stor försiktighet och med noggranhet bedöma så väl vit-

nenas förmåga både i subjektivt och objektivt hänseende att af-

gifva trovärdigt ytrande i den sak, som är före, som handlin-

garnas giltighet och bevisningskraft, och tillika, där tvisten angår

gränsförhållandena mellan två fastigheter, fästa afseende vid målets

art med hänsyn till det omtvistade områdets förhållande till skilje-

gränsen och skiljemärkenas beskaffenhet. Där ändå frågan synes

väga lika åt båda sidor, må den pågående utöfningen ge utslaget.

I den stridighet, som här är i fråga, påkallas det ej, att

svararen styrker sitt eller sina föregångares fång. Dessa hafva

ingen betydelse. Yid tvisten förutsattes det tvärtom och utan vi-

dare såsom en mellan parterne afgjord sak, att svararen från

denne synpunkt sedt, är berättigad utöfvare af eganderätten.

Annat är att domstolen af allmänt processuela skäl, på det ej dom

må falla öfver annans rätt honom ohörd, fordrar visshet om att

svararen eger att föra talan i den sak som är i fråga, hvarom

bevisning i sådant fall ålägges käraren. Med afseende på dennes

rätt att utföra sitt yrkande, kan så väl svararen som domstolen

kräfva bevisning.

I dessa mål har den fråga, huru vida, lagfart å den omtvi-

stade fastigheten skett eller ej, naturligtvis ingen betydelse, lika

som ej häller den, huru vida den omtvistade egan varit särskild!
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aptagen i den lagfart, som för svararens räkning- med afseende på

fastigheten kan halva egt rum.

I). Urminnes häfd med afseende på andra rättigheter till

fast egendom.

§ 33.

Enligt föreskriften om urminnes häfd i 15: 1 jordabalken

kan ej blott en "fast egendom", d. v. s. eganclerätt till fast egen-

dom, genom urminnes häfd vinnas, utan äfven annan rätt till sådan

egendom. Det heter nämligen "fast egendom eller rättighet".

På grund däraf har man med skäl antagit, att urminnes häfd

kan åberopas till skydd för frälseränterätt och servitutsrätt, som

af någon utöfvas, lika väl som med afseende på eganderätt. De

regler, som vi ofvan utveklat, gälla äfven urminnes häfd med

afseende på nähida rättigheter med de jämkningar, som af

olikheten mellan dem och eganderätten äro en följd Särskildt

må anmärkas att fordringen af en noggran begränsning för den

ega, på hvilken en fastighetsegare med stöd af urminnes häfd

gör anspråk inom annans område, vid urminnes häfd med afse-

ende på nu före varande rättigheter blifver en fordran på en

bestämd begränsning af det påyrkade rätsanspråket i förhållande

till egarens motsatta och mera omfattande anspråk på samma

föremål i stället för en begränsning af område mot område;

och måste denna begränsning här hafva sitt uttryck i själfva utöf-

ningshandlingarna. Med afseende på frälseränta kan det sättas

i fråga, huru vida den samma, för att kunna genom urminnes

häfd försvaras, skall utgå i de persedlar, som i jordeboken kunna

vara för hemmanet såsom skattehemman, eller för andra dylika

hemman å orten, sedan längre tid uptagna, eller om man såsom

frälseränterätt, för hvilken urminnes häfd må åberopas, skall

') Om urminnes häfd med afseende på servitutsrätt se Nordling, Om
servituter enligt svensk lag, 2:dra upl. Upsala 1868, sid. 114— 118. I

denna framstälning är dock urminnes häfden antagen hafva sin grund i

forutsätningen om laglig upkomst af det genom häfden utvisade förhållan-

de, h vi] ket bör rättas.
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kunna, anse äfven en rätt till prästationer, som från nämda

skattebok afvika. Då de enskilde personerne — räntegifvaren

och räntetagaren väl kunna genom öfverenskommelse dier

bruk eftér sin bekvämlighet göra ändring i afseende på föremålet

för prästationerna utan att ändra grunden för sitt ömsesidiga

förhållande, se vi intet hinder för att antaga att urminnes häfd

nia gälla med afseende på ränta, som utgår i andre persedlar

än de vanliga räntepersedlarne, till och med om hon utgår endast

i visst belopp af penningar.

Slutligen må anmärkas att, då någon gör anspråk på frälse-

ra nterätt eller servitutsrätt, som af honom utöfvas, utan att

kunna visa giltig npkomst af rätsutöfningen, han måste omedel-

bart åberopa urminnes häfd, utan att någon föregående bevis-

ning å motsatta sidan, fastighetsegarens, därför erfordras.

Präskription å fordringar,

A. Den gällande lagstiftningen rörande fordringspräskription.

§ 34.

Genom förordningen den 4 Mars 1862 är med afseende

härå föreskrifvet följande:

§ 1. "Hvar, som har fordran hos annan, i pennin-

gar eller hvad det är, skall den genom stämning eller

lagsökning, eller eljest skriftligen eller muntligen kräfva

inom tio år från den dag, då skuldebref eller annan hand-

ling, hvarå fordran grundad är, gafs, eller fordringen

annoiiedes tillkom; och vare fordringens tillkännagivande

hos gäldenären lika ansedt, som hade kraf skett: är for-

dran ej till betalning förfallen så tidigt, att den inom

tio år sökas eller kräfvas kan, då skall borgenär, inom

sagda tids förlopp, gäldenären derom erinra. Vare ock

borgenär skyldig att, så länge hans fordran sedan inne-
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står, den ånyo bevaka, som nu sagdt är, inom livart tionde

år från den dag', då sista bevakningen skedde".

"Har den, bos bvilken fordran genom kraf eller er-

inran bevakas skall, blifvit i sådant ändamål, å tre sär-

skilda dagar af tionde året, sökt i sitt hemvist, men ej

kunnat träffas, gifve borgenär fordringen an bos domstol

eller Konungens Befallningsbafvande, ocb låte bevis der-

öfver i allmänna tidningarna införas tre gånger, minst

fjorton dagar emellan bvarje gång, och första gången in-

om tionde årets slut".

"Ar borgenären ej veteri igt, om eller hvar gäldenären

eger hemvist inom riket; då må ock fordringen bos dom-

stol eller Konungens Befallningsbafvande angifvas ocb be-

viset deröfver i tidningarna införas, inom tid, som nu

sagd är."

§ 2. "Försummar borgenär att fordran bevaka efter

bvad i 1 § skils; bafve sin talan emot gäldenären för-

lorat."

§ 3. "Afbetalning å bufvudstol eller räntebetalning,

som af gäldenår, eller med hans vetskap, gjord är, så ock

annat gäldenärs erkännande af fordringens tillvaro, gälle

såsom hade fordringen bos honom bevakad blifvit. Inteck-

ningsförnyelse bafva ock lika verkan emot egare af den

intecknade egendomen: vill borgenären hålla talan emot

annan öppen; bevake då sin fordran emot denne, såsom i

1 § sägs."

§ 4.
ÄNu har gäldenär blifvit för fordran lagsökt:

fastställes fordringen genom dom eller utslag; varde tid

att den sedan efter 1 § bevaka räknad från det domen

eller utslaget gafs, der ej verkställighet derå kommer in-

nan den tid ute är: liar lagsökningen afstadnat och, sedan

gäldenären sist hördes eller till hörande kallades, den i

1 § utsatta tid förflutit, och visas det ej, att fordringen

blifvit under den tid så bevakad, som i samma § sägs,

da vare, till krafrättens bibehållande, den lagsökning emoi
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gäldenären utan verkan: samma lag vare, då dom eller

utslag fallit, hvarom kungörelse skall gäldenären med-

delas, der ej sådan kungörelse sker eller fordringen efter

1 § bevakas, inom tid, som der stadgas, räknad från det

gäldenären sist hördes eller till hörande kallades."

§ 5. "Äro flere gäldenärer, de der, en för alla och

alla för en. betalningsskyldighet sig iklädt, och försummar

borgenär att sin fordran hos någondera bevaka efter 1 §;

vare de andra ej skyldiga att gälda hvar mer, än sin del

efter hufvudtalet: uppkommer brist hos någondera, varde

den lika fördelad emellan de öfriga, som förbindelsen sig

iklädt, och falle borgenär den del till last, som gäldas

skolat af den, han låtit blifva ansvarigheten qvitt. Har

borgenär under tionde året fått sin fordran hos någondera,

gäldenären nt; då ege denne, inom ett år sedan fordrin-

gen gulden blef, sin rätt bevaka hos de andra, af hvilka

ersättning bör utgå, för hvad han öfver egen del betalt".

§ (3. "Vill den, hos hvilken fordran blifvit genom

kraf utom Rätta eller genom erinran bevakad efter 1 §,

ej afbida borgenärs lagsökning; stande honom fritt att,

genom sakens instämmande till domstol, äska fordrings-

rättens pröfning.

"

§ 7. "Har gäldenär genfordran hos borgenär; ege

•rätt att sin skuld deremot qvitta, ändå att han den gen-

fordran ej så bevakat, som i 1 § sägs; var tiden till gen-

fordringens bevakning ute, när den i hans hand kom eller

när han till borgenären skyldig blef; ege qvittningsrätt

ej rum."

§ 8. "Ej vare borgenär, den der har gods såsom

pant eller eljest under panträtt i liandom, pligtig att gifva

det gods ut, innan fordran, hvarför han panträtt deri eger,

honom gniden varder, ändå att den fordran ej blifvit efter

1 § bevakad: öfverskjuter fordringen godsets värde; gälle

för bevakandet af det öfverskott hvad om fordran stad-

gadt är."
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§ 18. "Hvad om gäldenär i denna förordning sägs,

gälle äfven om löftesman i allt hvad deraf å honom

lämpas kan.

§ 19. "I andra fall, än det, som i 11 § sägs, då

i lag eller särskild författning någons rätt och talan är

inskränkt inom kortare tid än tio år, rätte han sig där-

efter. Vare ock gällande hvad särskildt är stadgadt om

preskription för fordringar, som grunda sig å redogörares

uppbörd af allmänna medel."

§ 20. "För fordran hos bank eller allmänt pen-

ningeverk, efter sedel eller annan löpande förbindelse, som

tryckt eller graverad utgifves, gälle ej hvad om tioårig

preskription eller bevakning om årsstämning nu sagdt är,

utan lände till efterrättelse hvad derom särskildt är stad-

gadt. Samma lag vare angående medel, som blifvit insatta

i landtränteri, i Rikets Ständers Bank eller Riksgälds-

kontor, eller under annan allmän vård.
u

I afseende på borgensförbindelser i vissa fall, är genom

förordningen den 28 juni § 4 särskildt stadgadt:

"Emedan Löftesmäimens ansvarighet bör mätas efter

de vilkor, under hvilka borgen ingången blifvit, samt, enär

den är gifven på viss tid, det icke beror på Borgenärens

godtycke, om han förr eller senare upfyllandet deraf ut-

kräfva vill; Ty förordnas, att om någon går i borgen för

betalningen af annans
,

skuldebref, såsom för egen skuld,

a den förfallodag skuldebrefvet innehåller, eller ock å viss

annan tid, men blifver ej derföre lagsökt inom Tolf må-

nader efter förfallodagen, eller efter den utsatta tidens för-

lopp, då skall Löftesmannen för en sådan borgen vara fri";

hvilket stadgande blifvit vidare utvekladt först genom förklarin-

gen den 29 juli 1812 sålunda:

"Den fordringsegare, som för öfrigt iakttagit livad

honom till sin rätts bevakande jemlikt Lag ålegat bör

anses hafva fullgjort innehållet af nyss nämnde förordning

och § 4 i 17J98 ars förordning, "när han inom Tolf nia-
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nåder efter förfallodagen eller efter den utsatta tidens för-

lopp, hvarje månad, enligt Kongl. Förklaringen den 23

mars 1807, beräknad till Trettio dagar, hos vederbörande

Befallningshafvande eller Domare i orten sökt laglig hand-

räckning till sin fordrans utbekommande, ehuru Löftes-

mänmm icke inom samma tid erhållit del af Lagsöknin-

gen; varande likväl, i händelse målet hos domaren, an-

hängigt göres, Fordringsegaren derjemte förpligtad, att

detsamma, å Landet vid nästa Ting, och i Staden, å den

dag, som i stämningen är utsatt, fullfölja, vid förlust af

vidare talan";

och ytterligare genom kungörelsen den 9 maj 1835:

"Att fordringsägare, som hos Kongl. Maj:ts Befall-

ningshafvande lagsöker löftesman, hvilken borgat såsom

för egen skuld, bör ej allenast dervid iakttaga den i

nämnde författningar stadgade tid, utan äfven, sednast

inom sex månader ifrån samma tids utgång, af lagsök-

ningen gifva löftesmannen behörig del, såvida fordrings-

egarens talan skall anses genom den lagsökningen för-

varad.
"

B. Den allmänna (tioåriga) fordringspräskriptionen.

a. Föremålet för den allmänna fordringspräskriptionen.

§ 35.

Föremålet för preskriptionen är det samma, som utgör före-

mål för en fordran, nämligen en annan person i hans förmåga

af förmögenhetsproduktion. Denna förmåga måste räknas i första

rummet tillhöra den, hvilkens personliga förmåga hon är, och

utgör sålunda i första rummet hans eget rätsobjekt. Hon kan

dock genom utfästelse eller på annan grund äfven vara en främ-

mande persons rätsobjekt; och så vidt hon är detta, utgör hon

objekt för en denne tillhörig fordringsrätt. Att hon icke kan
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på detta sätt af en annan hel ocli hållen beherskas följer af den

underlagdes personliga själfständighet. Endast delvis och med

inskränkning är sådant möjligt i ett rätssystem, som icke er-

känner slafveriet såsom berättigadt. Vidare måste hon i den mån

hon tillhör en annan vara till denne sin (lika som afskilde) del

på ett noggrant sätt bestämd. Grunden därför är den samme,

hvilken vi ofvan (§ 7) framstält såsom grund för krafvet på den

fastighetsegare, hvilken vill med urminnes häfd yrka eganderätt

till någon del af annans egoområde, att han skall kunna utvisa

gränserna för den samme. Att man genom någon präskription,

vare sig urminnes — i händelse sådan i sig själf vore möjlig —
eller viss tids, skulle kunna vinna en fordringsrätt mot en annan

kan dock icke komma i fråga. Personens anspråk på själfstän-

dighet reser sig häremot. Där ingen annan rätslig grund finnes

för ett ibrdringsanspråk, kan det ej blifva för framtiden giltigt

blott på grund däraf, att en viss prästation under en tid, längre

eller kortare, utgjorts af en till annan. Endast så kan en annans

personliga krafter vara föremål för en präskription, att den, hvil-

ken af någon giltig grund eljes har en fordringsrätt, kan för-

lora den samma genom att under en viss tid försumma att låta

den andre känna af detta anspråk. Detta är fordringspräskrip-

tionen, hvilken sålunda är extinktiv. Men hon är ock blott

extinUw, emedan resultatet af präskriptionen icke är å den vin-

nandes (den förre gäldenärens) sida upkomsten af en ny rätt, utan

endast utvidgning af ett honom förut tillhörigt rätsubjekt, dess be-

friande från en hittills varande inskränkning.

Den ene personens krafter kan på mångfaldigt sätt räts-

ligen stå till en annans förfogande. Olikheten häri verkar dock

i allmänhet ingen skilnad med afseende på präskription. "livar

som har fordran hos annan i penningar eller livad det är <>. s. v."

heter det i § 1 af 1862 års förklaring, i likhet med livad redan

i 1734 års lag var stadgadt. Ehvad fordringen går ut på per-

sonlig tjänst, prästation i penningar eller annorlunda bestämda

36.

7
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föremål, mod eller utan anspråk på motprestation, o. s. v.,

&r fordringspräskriptionen ined afseende på henne användbar.

Allmännast visar sig präskriptionen dock såsom en ändring i

rätten att atkräfva penningar, ej blott i följd däraf att fordrin-

garna i allmänhet af kontrahenterne själfve bestämmas i penningar,

utan äfven af den anledning att vid skadegörelse eller där omöj-

lighel till fullgörande af en på annat sätt bestämd prästation

apstår, ersätnin^ enligt rätten skall utgå i penningar. Lik-

giltigt är ock hvilken grunden till fordringen må vara. Vare sig

att fordringen stöder sig på aftal, utfästelse, brott, skadegörande

handling, försummelse att iakttaga aktsamhet och vård, oriktig

betalning eller livad annat faktum, som enligt lag grundlägger

en fordran, är hon präskriptibel.

Undantag härifrån bildar likväl enligt ofvan anförda för-

fatning fordran hos bank eller allmänt penningeverk på grund

af sedel eller annan löpande förbindelse, som banken eller pen-

ningeverket utgifvit, så snart förbindelsen är trykt eller graverad.

Under denna bestämmelse skulle efter orden falla, utom bank-

sedlar, som äro särskildt nämde, äfven löpande obligationer, som

af banker eller andra penningeverk kunna ntgifvas med till dem

hörande räntekuponger. Emellertid äro enskilde sedelutgifvaude

banker enligt § 32 i förordningen den 20 maj 1864 förhindrade att

utgifva andra trykta eller graverade löpande förbindelser än sed-

lar; och för öfrigt är stadgandet själft till sitt tillämpningsom-

råde inskränkt af livad i vår förfatning ytterligare tillägges, att

med afseende på det gjorda undantaget skall gälla "hvad derom

särskildt är stadgadt", hvilket tillägg gör att undantaget ej kan,

åtminstone för det närvarande, antagas hafva vidsträktare om-

fatning, än livad dylikt särskildt stadgande utvisar. Särskildt

stadgande finnes blott i förordningen den G oktober 1848, som

enligt egen § 1 angår ''enskild banks tryckta eller graverade

förbindelser", d. v. s. efter hvad nyss är utvekladt sädana han-

kers sedlar. Till följd häraf torde undantaget få anses gälla

blott dessa slags förbindelser
]

).

') Såsom undantag uptaga vi ej den föreskrift, som efter bréfvet den
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Särskild betraktelse bör egnas de fordringar, hvilka samman-

hänga med en sakrätt, som tillhör fordringsegaren. Om någon

till en sak, som finnes i annans omedelbara besitning, har en

rättighet, på grund hvaraf han eger att själf komma i omedel-

bar besitning af den samma, så har han mot sakens innehafvare

en fordran på sakens utfående och denne en motsvarande för-

bindelse att utlemna henne. Denna fordran hos den sakberätti-

gade, hvilken blott är en sida af hans sakrätt, är icke under-

kastad fordringspräskriptionen, så länge saken finnes individuelt

till hos den andre. Han kan när som hälst fordra sakens ut-

lemnande, för så vidt hans sakrätt ej blir präskriberad genom

viss tids eller urminnes präskription, hvilka dock, som vi af det

föregående veta, gälla blott fasta saker. Uphör saken att finnas

så till hos den andre, som nyss nämts, kan i stället en fordran

på ersätning mot honom upkomma; och denna fordran är där-

emot underkastad den allmänna fordringspräskriptionen. Huru

tiden i sådant fall skall beräknas skall längre fram anges.

Lika med rätt till en sak få vi i detta afseende betrakta rätten

till annan individuelt bestämd förmögenhetsdel, som i annans

vård finnes. Med en sakrätt kan vidare såsom en birättighet

följa anspråket på utgifvandet från dens sida, som omedelbart

besitter saken, af en viss prästation eller vissa prästationer — vare

sig att något skall periodiskt utgöras såsom vid rätt till frälse-

ränta, vid årlig afkomsträtt och vid arrendeförhållande är fallet,

eller prästationen på en gång skall fullgöras, såsom händelsen

är vid lega af lös egendom för visst ändamål eller för viss kortare

tid. Med afseende på anspråk af detta slag gäller präskriptio-

nen, äfven om sakrätten fortfarande är vid makt, och särskildt i

fråga om anspråket på periodiskt återkommande prästationer på

det sätt, att fordringarna på dem livar för sig efter sin upkomst

präskriberas
1

).

10 augusti 1 7G8 gäller därom, att i allmän värd nedsatta medel kunna

»efter längre eller kortare tid» återtagas, emedan denna föreskrift ej faller

inom privaträttens område.

') Rätten till årlig frälseränteafgift samt till ärlig afgift vid afkomst-
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b. Tiden för fordringspräskriptionen och därmed samman-

hängande frågor.

§ 37.

Tiden för den allmänna fordringspräskriptionen är bestämd

till LO år, hvilka naturligtvis ärofulla kalenderår. Denna tid

är för öfrigi att räkna så, att den dag på hvilken den tilldra-

gelse sker, som bestämmer tidens början, icke till någon del in-

räknas i den samme; utan börjar tiden med ingången af den

dag, som följer närmast därpå, och slutar till följd däraf med

åtgången af den dag, som på tionde året bar samma datum som

den, från (ej med) hvilken tiden började.

Utgångspunkten för preskriptionstiden bildar i allmänhet

fordringens upkomst. Det heter i § 1 af 1862 års förordning:

"från den dag, då skuldebref eller annan handling, hvarå for-

dran grundrad är, gafs, eller fordringen annorledes tillkom''. Det

vanligaste är att fordringen är stödd på skuldsedel eller skriftlig

handling; och det är därför som lagen särskildt och först nämner

detta förhållande. Lagen räknar dock tydligen icke, att det samma

ger anledning till något undantag från regeln, att preskriptionstiden

löper från den dag då fordringen npkom, i ty att han anser

handlingens ntgifvande såsom utgörande blott ett species af det af

honom afsedcla generella faktum: fordringens npkomst. Emellertid

synes oss stadgandet i denne del kunna i vissa fall medföra ett

undantag från den allmänna regeln. Yi afse därmed icke det, att

ett fordringsförhållande kan finnas till förr än skuldebref därå

utfärdas; ty om ock fordran finnes förut, så finnes hon icke på

grund af skuldebrefvet förr än detta ntgifves. Utan vi afse det

förhållande, som någon gång inträffar, att ett skuldebref eller

annan handling dateras för annan dag än den, på hvilken skulde-

brefvet eller handlingen ntgifves. När sådant sker, synes det

oss, som skulle handlingens verkan med hänsyn till livad här

rutt uro egentligen till sin natur icke fordringsrätter; och kan det sålunda

synas som borde de icke underläggas don tioåriga präskriptionen. Likväl

är det med säkerhet antagligt att lagstiftaron åsyftat sådant.
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är i fråga böra bestämmas icke efter den verkliga utgifnings-

dagen utan efter den dag, hvilkens datum handlingen bär och

således lagens ord: den dag, då skuldebref eller annan hand-

ling .... gafs", böra anses syfta på sist nämde dag. En

skriftlig handling, som är afsedd att utgöra grunden för en

viss förpliktelse, måste nämligen, livad beträffar förhållandena

med afseende på denna förpliktelse, i allmänhet bedömas efter

hvad handlingen själf innehåller; och vi kunna icke se att skäl

rinnas för att i nu före varande afseende frångå denna regel.

Denna upfatning af hvad med uttrycket: "den dag då hand-

lingen gafs", må förstås, har likväl praktisk betydelse hufvud-

sakligen endast i det fall, att handlingen postdateras, då inne-

hafvaren af den samma är berättigad att räkna preskriptionen

från det senare datum, handlingen utvisar, i stället för den

tidigare dag, då hon verkligen öfverlenmades, hvaremot i händelse

handlingen är antedaterad, ingen verkan af tidsskilnaden upkom-

mer af det skäl att, såsom vi längre ned skola finna, det senare

utgifvandet, så snart det bevisas, har verkan att till förmån för

innehafvaren bilda utgångspunkten för en ny preskriptionstid
l

).

Finnes på en skuldsedel eller annan handling intet datum, måste

J

) Dylika dagteknanden, som skilja sig från den verkliga tiden för en

handlings utfärdande, ske icke så sällan, men böra i allmänhet af ordentlige

män undvikas. De ske oftast för att reglera vissa verkningar af förbindel-

sen, som skola genast taga sin början, såsom ränteberäkning m. m. Men

det afsedda resultatet vinnes i allmänhet bätre, och fram för alt sannare,

genom att i själfva handlingen vid hennes uprättande införa en bibestäm-

melse om det förhållande, som afses. Såsom osann dagtekning räkna vi

dock- icke det förhållande, att någon på förhand upsätter en skuldsedel, på

hvilken han först senare erhåller försträkning och som då utlemnas, ehuru

det samma synes falla under hvad vi ofvan såsom antedatering angifvit.

Sådant är ofta behöfligt fru* anskaffande af borgen eller intekning, som är

nödvändig för försträkningens erhållande. Det är tvärtom aldeles i sin ord-

ning, att sådana skuldsedlar förses med datum efter den dag, då de verk-

ligen skrifvas. Vår anmärkning gäller det förfarande att vid nedskrifvandet

af en handling förse den samma, med annan dagtekning än skrifningsdagens.

Samma anmärkning som vi gjort mot osanna dagteknanden, gäller ock om

osanna orttekningar, som äfven ibland förekomma.
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tiden för utgifvandet bevisas på annat sätt. Denna bevisning

åligger fordringsegaren, som enligt regel har att ådagalägga

giltigheteD af sitt fordringsanspråk och till följd cläraf måste,

då den handling, som han åberopar, ej genom sig själf är till

fylles görande, fullständiga den samma med annan bevisning.

Utvisar handlingen endast visst år eller visst år och månad, räknas

af samma skäl präskriptionstiden från första dagen af året eller må-

naden, sa vidt ej fordringsegaren bevisar senare tid för handlin-

gens utgifvande *). Är på en skuldförbindelse borgen teknad utan

angifvande af särskildt datum för den samme, rättar sig preskrip-

tionen af borgensförbindelsen efter livad för hufvudförbindelsen

gäller, där ej bestämd bevisning om senare påtekning åstadkommes.

I andra fall än de nu nämda, då fordringen ej stöder sig på

skriftlig handling utan på annat faktum, räknas preskriptionen

i full överensstämmelse med lagens ord från den dag, då detta

faktum fulländades.

Präskriptionen löper från den tid, som omnämts, äfven om

fordringen icke under präskriptionstiden är utsökbar. Att for-

dringen är beroende af ett vilkor, som ännu vid präskriptions-

tidens utgång icke inträffat, hindrar ej präskriptionen. Lika

litet lägges hinder i vägen för präskriptionen af den omständighet,

att fordringen är stäld att betalas på viss dag, som inträffar

först efter präskription stidens utgång, eller beroende af upsägning,

som ej skett så tidigt att förfallodagen inträdt före präskriptions-

tidens slut. Bådadera anse vi ligga i hvad i § 1 af 1862 års

förordning är stadgadt om fordran som "ej är till betalning för-

fallen så tidigt, att den inom tio år sökas eller kräfvas kan",

ehuru ordalagen egentligast passar in på det senare förhållandet.

!
) Den bevisning

1

, som vi här fordrat så väl i fråga om förhållande,

som står i strid med visst datum å en handling, som med afseende på förhål-

lande, som närmare bestämmer än obestämd tidsbetekning, måste för att gälla

mot de slutföljder, som af handlingen enligt ofvan stående regler framgå, vara

objektivt viss. Hon kan således icke anses åstadkommen genom fordrings-

egarens antekning på handlingen eller genom hänvisning till tiden för eljes

anteknade räntebetalningar eller till andra sannolikhetsskäl.
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Vissa förhållanden böra särskild! betraktas. Om en person

står till en annan i ett stadigvarande förhållande, däraf för honom

kan upkomma skuld eller fordran, som närmare skall bestämmas

genom redovisning eller utredning vid förhållandets slut, löper

ej präskriptionen under den tid, förhållandet varar, med afseende

på de särskilda fakta, som utgöra grund för skuld eller fordran,

utan präskriptionstiden räknas först från den dag, då förhållan-

det uphörde. Så är händelsen med förmynderskapsförhållandet.

Varar ett förmynderskap öfver tio år, präskriberas ej under för-

mynderskapstiden förmyndarens skuld till myndlingen på grund

af det mottagande af medel, som skett vid förmynderskapets början

eller senare, eller på grund af försummelse eller fel i förvalt-

ningen, hvartill förmyndaren under nämde tid, förr eller senare,

kan hafva gjort sig skyldig. Ej häller präskriberas förmyndarens

rätt till ersätning för besvär, kostnader och utbetalningar, som

han under förmynderskapet för myndlingen haft. Först med för-

mynderskapets uphörande, då redovisning skall aflemnas, löper

präskriptionen, som omfattar på en gång alla de ömsesidiga spe-

ciella skuld- och fordringsförhållanden, som mellan förmyndare och

myndling ega rum, såsom ett helt betraktade ]

). På samma sätt

om någon innehar under nytjanderätt en annans landtfastighet,

på grund hvaraf han är skyldig att med fortgående arbete och

kostnader bygga och underhålla fastigheten, och å andra sidan

har rätt till ersätning för vissa arbeten och kostnader, som han

utöfver sin skyldighet nedlägger, eller i sammanhang hvarmed han

genom öfverenskommelse kan hafva vunnit ytterligare rätt till

ersätning för dylika kostnader och arbeten, präskriberas ej skuld

eller fordran, som kan för honom till följd af särskild åtgärd

l

) Man plägar uttrycka detta så, att från tiden for förmynderskapets

slut präskriberas myndlingens fordran på redovisning; och detta låter sig

väl göra, blott man oj däri inlägger- den betydelse, att präskriptionen af

redovisningsskyldigheten skulle vara hufvudsak, hvilken förer med sig såsom

följd präskription af den materielle fordringsrätten. Det är tydligt att denna

är den väsentliga eller egentligen enda tillvarande präskriptionen, som har

med sig den följd att redovisning ej vidare behöfver göras.
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dier försummelse apkomma, under tiden för nytjanderättens be-

stånd, utan jordegarens fordran för brist i uybygnad och under-

håll eller skuld för öfverbygnad m. m. är till hela sitt belopp

gällande ännu vid tiden för nytjanderättens uphörande, och först

därefter börjar präskriptionen
l

). Grunden till dessa regler är,

livad beträffar nytjanderätsförhållandet, att, så länge detta varar,

rätsegarne å ömse sidor ej förnuftigtvis kunna känna sig frie

från de förbindelser, som af förhållandet vid den slutliga upgö-

relsen kunna framgå, samt vidkommande förmynderskapet att

förmyndaren ej häller före dess slut kan skäligen hos sig inrymma

föreställlingen om kraffrihet, särskildt med hänsyn till det för-

hållande, att ej myndlingen eller någon i hans ställe kan där-

förut ställa sig i rätslig kummunikation med förmyndaren med

afseende på den förvaltning han utför. Lika med förmynderskap

räknas förvaltning af bortavarande mans egendom, som kan vara

någon updragen; och lika med nytjande af fast egendom räknas

nytjande af lösören, som medfölja sådan egendom såsom inventarier

eller som själfständigt blifvit på samma sätt till nytjande uplåtna.

Om någon befinner sig till en annan i ett stadigvarande

rätsförhållande, vid hvilket redovisning skall ske på bestämda

återkommande tider, präskriberas ej de skuld- och fordrings-

förhållanden, som ingå i hvarje enskild redovisningsperiod under

tiden för den samma, men väl efter periodens utgång. Således

i händelse någon utöfvar en förvaltning för annans räkning och

skall för hvarje år eller annan öfverenskommen tid afgifva redo-

visning, men under en längre tid icke redovisat för förvaltningen,

kan ej hufvudmannens kraf mot honom med afseende på hvad som

skulle i redovisningen ingå sträckas längre till baka än till och med

]

) Att efter särskilda regler utredningen af frågan om fordran och skuld

skall skaffas på ett visst sätt (genom af- och tillträdessyn) i omedelbart

sammanhang med afflytningen från fastigheten, och längre fram icke kan

giltigen vinnas, hvilket kan hafva till följd att anspråket ganska tidigt blir

ogiltigt, är en annan sak af processuel natur, som ej har sammanhang med

frågan om präskription. Jfr begränsningen af begreppet präskription under

§ 3 här ofvan.
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den redovisningsperiod, som inom de sist förflutna tio åren först

ändats, och kan till följd däraf redovisning' för längre tid honom

ej affordras
1

).

Finnes ett stadigvarande rätsförhållande mellan två personer,

af hvilket härleder sig skyldighet för den ene att vid vissa åter-

kommande tider till den andre fullgöra en prästation, präskri-

beras fordringarna på dessa prästationer för sig, hvar och en

från sin förfallodag, äfven om hufvudförhållandet ej är prä-

skriberadt eller ej är underkastadt präskription. Årlig arrende-

afgift kan ej utsökas efter tio år från den dag, hon skulle ut-

göras. Samma är förhållandet med afgift på grund af periodisk

afkomsträtt, Likaledes med årlig ränta eller annorlunda bestämd

ränta ä skuldfordran, som själf ej präskriberats, emedan den

samma såsom hufvudfordran ordentligen bevakats.

Har någon befunnit sig i ett tillfälligt rätsförhållande till

en annan, däraf skuld eller fordran kunnat såsom slutföljd upstå,

såsom tillfällig förvaltning af egendom eller sterbhusutredning

eller dylikt, präskriberas anspråk på grund af det samma räk-

nadt från förhållandets upkomst, så vidt ej vid ett senare till-

fäll»
1 en rätslig kommunikation mellan rätsegarne å ömse sidor

egt rum, som kan anses såsom erkännande af förhållandet, då

anspråket på grund af det samma såsom ett helt präskriberas

från detta senare tillfälle.

Om i ett rätsförhållande mellan två personer ingår, att den

ene innehar en den andres sak eller en eljes individuelt bestämd

förmögenhetsdel med skyldighet till vård, präskriberas ej, såsom

vi förut sett, denne andres rätt att återfå det nämda föremålet, så

länge det ännu individuelt finnes till hos den torre; men om det

under tiden förkommer eller förderfvas, utan att sådant sker

genom sådan åtgärd af innehafvaren, att hon genom sin natur af

]

) Att vi ej räknat förmynderskäpsförvaltningen hit, ehuru äfven vid

•len samma redovisning årligen skall aflemnas enligt förordningen den 24

september 1861, har sin grund däri, att den föreskrifna årliga redovisningen

icke är en definitiv redovisning mellan de olika rätshafvarne, utan blott en

af staten särskildt anordnad fortlöpande kontrollredovisning.
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straffbar handling ger upkomst till en fordripgsrätt, så attinne-

hafvaren blott såsom morant är skyldig till att ersätta skadan,

räknas präskriptionen därå från don tidigare tidpunkt, som för

rätsförhållandet efter nyss angifna regler gäller.

För don fordran, som köparen af fast egendom har, att, i

händelse fastigheten frånvinnes honom, af köparen såsom hemuls-

skyldig återfå köpeskillingen jämte ersätning för skada, gäller

icke präskription räknadt från köpets afslutande, utan från det

han fick del af stämningen med yrkande om fastighetens afträ-

dande. Grunden härtill är att söka i föreskrifterna inom fastighets-

rätten. Så länge dens talan, hvilken fastigheten olagligen från-

händts, till återbekommande af fastigheten hålles öppen, måste

ock hvarje undertidsförvärfvares rätt till hemulstalan i förhållande

till hans fångesmän hållas öppen. Emellertid har den praktiska

betydelsen af detta undantag från den allmänna regeln om

utgångspunkten för fordringspräskriptionen betydligt minskats

genom införandet af viss tids präskription med afseende egande-

rätt till fast egendom. Där denna kommit emellan, behöfver

förvärfvaren ej afstå egendomen, och sålunda ej häller tillita

hemnlsanspråket. I sådant fall kan väl rätte egaren, hvilkens

vindikationstalan afslagits, själf vända sig mot dem, som olag-

ligen frånhändt honom fastigheten, med yrkande om skadeersät-

ning; men detta anspråk bildar ej undantag från regeln om

fordringspräskriptionen, och är sålunda präskriptibelt räknadt från

tiden för det olagliga afhändandet.

§ 38.

Präskriptionen afbrytes genom handlingar af rätslig kom-

munikation mellan borgenären och gäldenären, hvilka underhålla

känslan hos den senare af att vara underkastad den förres an-

språk 1

). De kunna vara antingen sådana, som innebära fram-

l
) Att denne egenskap hos de handlingar, som bilda afbrott i präskrip-

tionen, står i full överensstämmelse med grunden för fordringspräskriptionen,

sådan vi ofvan (§ 14) angifvit den samme, är tydligt.
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stälning af detta anspråk från borgenärens sida, eller sådana, som

innebära ett erkännande af skuld från gäldenärens sida. De

förra äro mera egentliga afbrotshandlingar; och skola vi betrakta

dem först. De kallas i lagen bevakning.

Kraftigast sker framställandet af borgenärens anspråk där-

igenom, att han kräfver gäldenären för skulden, hvarför ock lagen

nämt detta förfarande först. Krafvet kan göras antingen genom an-

litande af offentlig myndighets åtgärd för att få ut det fordrade be-

loppet, eller genom enskild anmaiiing. Sker krafvet offentligen, är

det dock icke nog att borgenären inom präskriptionstiden ingifver sin

lagsökningsinlaga till exekutionsmyndighet eller stämningsansökan

till domstol, utan han skall ock hafva inom samme tid låtit del-

gifva gäldenären kotnmunikationsresolutionen eller stämningen.

Orden: "hos gäldenären krMva,"
:

, utvisa detta. Rörande delgifnings-

sättet i vissa fall bör livad nedan säges upmärksammas. Om
han har vändt sig till orätt myndighet eller domstol, hvaraf på-

följden kan blifva att krafvet, då frågan därom skall afgöras,

varder afvisadt, betyder däremot i afseende på präskriptionens

afbrott intet. Det enskilda krafvet kan göras antingen skrift-

ligen eller muntligen. Anspråket kan ock framställas genom

blott tillkänn agifvande af dess tillvara utan omedelbart kraf

däraf. Detta förfarande är naturligtvis det enda möjliga i det

fall, att fordringen till följd af vilkor eller eljes ännu icke är

till betalning förfallen. Då borgenären icke kräfver gälde-

nären utan blott ger till känna sitt anspråk, är det ej nödigt

att i tillkännagivandet uttalas, att det sker i bevakningsändamål.

Upsägning af fordringen är sålunda giltig bevakning, lika som

äfven hennes tillkännagivande i livad annat ändamål som hälst.

Ej häller synes det vara nödvändigt, att tillkännagivandet sker på,

initiativ af borgenären. Om gäldenären, för att få ett erkännande

af frihet, ställer en anmaning till borgenären att ytra sig öfver

ett enligt hans antagande förment fordringsanspråk, och borge-

nären därvid bestämdt ger till känna, att han verkligen liar

detta anspråk, måste sådant räknas såsom en giltig bevakning.
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Kan borgenären ej meddela gäldenären sitt anspråk, emedan

gäldenäreu icke är att träffa, är en särskild utväg* till bevakning-

an visad borgenären, I händelse borgenären vet livar gäldenären

har sill hemvist, skall han söka eller låta söka gäldenären tre

gånger a olika dagar under det tionde året (ej under det nionde

eller något föregående är) i lians hem, och då han därvid icke

träffats anmäla förhållandet hos domstol eller öfverexekutor

(konungens befallningshafvande) med begäran om att erhålla bevis

öfver sin anmälan, hvilket bevis han därefter skall låta införa tre

ga ngvr i post- och inrikes-tidningarna, men så att dess införande

första gången faller inom präskriptionstidens utgång. Yid sin

anmälan hos domstol eller öfverexekutor behöfver ej borgenären

bevisa, att gäldenären blifvit på nämda sätt sökt men ej träffats.

Men väl behöfves det, om invändning mot förfarandets giltighet

framdeles göres. Därför är det säkrast att borgenären tager

med sig två ojäfvige personer, då han söker gäldenären, eller låter

söka honom genom sådan e, och att han skaffar sig bevis om för-

hållandet. Bäst förvaras detta ock genom att det upvisas inför

domstolen eller exekutor och får där inflyta i minnesboken. Lagen

har föreskrifvit det nu angifna tillvägagåendet helt enkelt med

orden: "Har den, hos hvilken fordran eller kraf eller erinran be-

vakas skall, blifvit i sådant ändamål, å tre särskilda dagar af tionde

året sökt i sitt hemvist, men ej kunnat träffas", och således gjort

det oberoende af att anledning finnes att antaga, det gäldenären af-

siktligen håller sig undan, eller att eljes något stadigvarande förhål-

lande finnes, som gör det omöjligt att träffa honom hemma; och måste

vi därför antaga det samma giltigt, äfven om gäldenären vid de

tre besöken blott tillfälligtvis varit utom sin bostad, och han så-

lunda med någon omsorg å borgenärens eller hans utskickades

sida väl kunnat träffas
1

). Vet ej borgenären, livar gäldenären

har sitt hemvist inom riket, kan han genast anmäla detta förhållande

jämte det att han anstalt kraf på honom hos öfverexekutor eller

domstol, och införa beviset om denna anmälan i tidningarna såsom

1
) Att det i sådant fall kan vara stridande mot konvenansens lagar

att borgenären så förfar, är en sak med hvilken vi icke här hafva att skaffa.
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nyss nämts. I detta fall behöfver han ej ens med afseende på

framtida invändning om förfarandets ogiltighet skaffa sig* bevisning

om sin okunnighet. Hans npgift därom tages för giltig till dess

motsatsen göres åt minstone sannolik. De nn angifna förfarings-

sätten kunna af borgenären begagnas, äfven om borgenären inledt

bevakningen med kraf inför offentlig myndighet, och fråga är att

därefter delgifva gäldenären myndighetens kallelse å gäldenären.

Har han uttagit stämning till domstol å gäldenären, synes han

ock kunna giltigen bevara sin krafrätt genom att inom tionde

årets utgång kungöra den samma så, som i förordningen den 7

april 1871 för allmänna rättegångsmål är föreskrifvet, så vida de

omständigheter finnas, som där äro angifna.

Erkännande, som af gäldenären göres, kan vara uttrykligt,

skriftligen eller muntligen afgifvet, eller s. k. tyst, hvilket fram-

går af handlingar, som af honom företagas, och som skulle vara

betydelselösa, om man i dem ej finge inlägga ett dylikt erkännande.

Det tysta erkännandet är i lagen först och särskildt angifvet

genom omnämnandet af afbetalning å hufvudstolen eller ränte-

betalning, och därefter är erkännande i allmänhet förklaradt vara

giltig förnyelsehandling. Vid erkännande är det viktigt, att det

samma, såsom utgånget från gäldenären, faller inom den stad-

gade preskriptionstiden. Tiden för dess framkomst till borge-

nären är däremot utan betydelse. Erkännandet behöfver för

öfrigt ej vara ett erkännande af anspråket såsom giltigt utan

blott af dess tillvara.

Så väl framstälningen af anspråket som erkännandet måste

vara gjordt af den ene rätsintressenten i afsedt förhållande till

den andre. Om annan person, än borgenären, för gäldenären

tillkännager fordringsanspråket utan updrag af borgenären eller

laglig befogenhet att bevaka anspråket, har framstälningen icke

någon verkan med sig
1

). Detta hindrar ej att bevakning kan

l
) 1 detta afseende torde dock böra upmärksammas den lagliga rätt

•'ii släkting har att i egenskap af förmyndare utan förordnande af domstol

varda sig om en omyndigs angelägenheter, den befogenhet som husvärd eller

husfolk halva att, taga värd om död mans kvarlåtenskap, en hustrus rätt att

då mannen är frånvarande in. m. värda boet, hvilka stadganden väl ex ana-
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göras genom annan än borgenären själf; och om bevakning sker

af annan i lians namn, är det ej nödigt att dennes updrag därtill

hvarken vid själ (Va bevakningen eller senare visas, utan där be-

vakningen sedermera åberopas af rätte borgenären, antages updrag

halva varit bevakaren lemnadt, till dess motsatsen bevisas. För

öfrigl synes det vara likgiltigt, om updragsmottagaren befinner

sig i sådant förhållande till gäldenären, att han ej kan giltigen

vit na i frågor som röra honom, så att, om vid det tillfälle, då be-

vakning skulle göras hos gäldenären, denne icke träffas, men

anspråket i stället delgifves hans hustru eller husfolk i tillkänna-

gifven afsikt att genom dem framföras till gäldenären, och detta

verkligen sker före de tio årens utgång, vi måste antaga att be-

vakning giltigen skett, så vida det nämda förhållandet bevisas.

Afbrytes präskriptionen genom erkännande, kan det samma äfven

göras genom annan, blott det göras i afsedt förhållande till borge-

nären. Dock måste i detta fall updraget vara bevisligt. Lagen

har, hvad beträffar tyst erkännande genom afbetalning eller ränte-

betalning, uttalat fordringen på updrag med orden: "som af

gäldenären eller med hans vetskap gjord är", hvilka ej egent-

ligen uttrycka det samma, men dock måste antagas åsyfta till-

varan af updrag. Har erkännande af anspråket utgått från gälde-

nären eller updrag till handling, som innebär erkännande, lem-

nats af honom, är det likgiltigt genom hvilka personer det sedan

framkommer till borgenären. Men har gäldenären hos främmande

person erkänt sin skuld utan att afse erkännandets framkomst till

borgenären, kan det icke anses verka fordringens bevarande.

I ett af lagen angifvet fall är det icke nödigt, att ansprå-

ket framställes i särskildt afsedt förhållande till gäldenären.

Detta inträffar då fordringen är förenad med intekning i gälde-

närens fastighet. Det är då tillräkligt, att förnyelse af intek-

logia legis böra utsträckas till andra fall af upkommen brydsam stälning

för en rätshafvare. Därjämte är att iakttaga, att för en löpande skuldsedel

giltig bevakning kan göras af livar och en, som för tillfället är innehafvare

däraf. Skulle han äfven vara olaglig innehafvare, torde en erinran, gjord

af honom, eller ett kraf, framstäldt af honom, kunna begagnas af den till

skuldsedeln egentligen berättigade.
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ningen erhålles, hvilket, såsom vi veta, också skall ske inom tio

år. Det antages att intekningsförnyelse, hvilken försiggår offent-

ligen och dessutom får sitt uttryck i därför inrättade allmänna

handlingar, icke kan vara främmande för fastighetens egare; och

då han tillika är gäldenär, anses han i och med nämda åtgärd

tillika få en påminnelse om det på honom hvilande fordringsan-

språket. Dock är att märka, att intekningsförnyelse icke har

denna verkan mot annan gäldenär än fastighetsegaren , hvaraf

följer att, om ej han utan en annan är gäldenär för det intek-

nade beloppet, särskild bevakning måste i förhållande till denne iakt-

tagas. Det händer att, efter det ett skuldebref blifvit utfärdadt

innehållande tillika medgifvande till intekning i en fastighet, in-

tekningen sökes först någon tid senare. I detta fall måste vi

ock ex analogia betrakta intekningsansökningen såsom förnyelse

af fordringsrätten, så att särskild bevakning af denna ejbehöfver

ega rum inom tio år från skuldebrefvets utfärdande.

Såsom giltig bevakning emot gäldenären, ehuru bevaknings-

handlingen ej sker i särskildt afsedt förhållande till gäldenären

personligen, måste vi ock räkna bevakning i konkurs, inställelse

i boskilnadsmål och anmälan på grund af årsstämning. Lika så

torde såsom verksamt erkännande, ehuru det ej sker i förhållande

till borgenären personligen, räknas uptagande af fordringen i

bouptekning eller i förtekning på kände borgenärer, som skall i

konkurs och årsstämningsmål till rätten afgifvas.

Framstälningen af fordringsanspråket, eller anspråkets er-

kännande måste naturligtvis hänföra sig till en viss individuel

fordran för att vara giltigt förnyelsemedel. En blott allmän er-

inran eller ett allmänt erkännande af att skuldförhållande eger

rum, däraf man ej kan finna om åtgärden hänför sig till en eller

flere olika fordringar eller till hvilken särskild fordring hon må

hänföra sig, kan ej ega verkan . att bevara en fordringsrätt.

Dock torde en i åtgärden själf liggande osäkerhet i detta afse-

ende kunna undanrödjas genom upvisande af omständigheter, som

tala för att hon, medvetet för gäldenären, var att hänföra till

en viss fordran. Krafvel på bestämdhet häri kan dock oj, idet



1 12 Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt.

fall atl intekningsförnyelse skott, utgöra hinder för att räkna

denna förnyelse såsom bevakning af den fordran, för hvilken in-

tekningen utgör säkerhet, ej blott då hon grundar sig omedel-

bart på den handling, som inteknats, utan äfven då fordringen

grundar sig på särskildt lemnad omslagsrevers. För afbrott i

präskriptionen erfordras dock icke, att det framstälda anspråket

eller erhållandet bestämdt angifver fordringens belopp. Detta

synes tydligen däraf, att lagen själf ansett afbrott i präskrip-

tionen verkas af afbetalning å en skuld eller en räntebetalning.

Ii vilka åtgärder icke alltid tydligen hänföra sig till ett fixt for-

dringsbelopp. Till följd däraf få vi ock antaga, att en intek-

ningsförnyelse, som tillika är bevakning af en fordran på grund

af fastighetsegarens särskilda omslagsrevers, har denne egenskap,

för det fall att denne revers lyder å större belopp än intek-

ningen, ej för den del af skuldebeloppet allena, som motsvarar

intekningen, utan för hela skuldebeloppet.

Af det nu utveklade följer att, om en framstälning af ett

fordringsanspråk göres efter utgången af de utmätta tio åren,

den samma icke kan hafva någon verkan. En annan fråga är

om det samma är fallet med ett erkännande, som göres efter

nämde tid. Så vidt erkännandet gifves under sådana förhållan-

den, att man på grund af dem kan hos gäldenären förutsätta

kännedom om präskriptionens tillvara, enligt lagen, och det utgör

erkännande af fordringen såsom ändock fortfarande förpliktande

honom, anse vi erkännandet hafva verkan att uprätthålla for-

dringsrätten, men i annat fall icke. Har gäldenären vid kraf,

som mot honom anställes, icke haft omedelbar anledning att tänka

på präskriptionen, kan väl hos honom i hög grad finnas anspråk

på frihet från krafvet, men detta det oaktadt hindras från att

utvekla sig till yrkande på sådan frihet gent emot borgenärens

motsatta påstående. Icke häller medför det erkännande verka] i att

uprätthålla fordringsanspråket, som innehåller blott ett teoretiskt

medgifvande att det af borgenären åberopade faktum grundlagt ett

fordringsförhållande, om det samma ej tillika erkännes såsom fort-

farande. Att ett erkännande, som afgifves inför domstol eller
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exekutor, då gäldenären sökes för sin förbindelse, så vida det

icke omedelbart åtföljes af invändning om preskriptionen, måste

vara för gäldenären bindande är tydligt. Ett sådant erkännande

upfyller ock de båda vilkor, vi nyss upstält med afseende på ett efter

de tio åren gifvet erkännande som uprätthåller fordringen. Det

är ock tydligt att i hvarje fall, då erkännandet är sådant, att

det medför denna verkan, fordringen gäller såsom på ett fort-

gående sätt bestående, icke såsom å nyo npkommen först med

erkännandet. Ett erkännande kan ock efter de tio åren afgifvas,

innebärande att före präskriptionstidens slut skulden blifvit er-

känd eller framstälning om henne gjord; och gäller naturligtvis

ett sådant erkännande såsom giltigt bevisningsmedel med afse-

ende på dessa fakta, samt medför såsom sådant fordringens be-

varande 1

).

Sedan afbrott i präskriptionen skett, vidtager ny preskrip-

tionstid, räknad från detta afbrott, hvilket synes af siste punk-

ten i första momentet af § 1 i 1862 års förordning. Detta gör

att, om, efter det fordringen upkommit, densamma inom kort och

uprepade gånger genom kraf eller erkännande förnyas, präskrip-

tionstiden fortfarande undanskjutes till dess af någon anledning

nytt afbrott icke vidare eger ram. Lagstiftaren bar ock ansett

nödigt att gifva särskild föreskrift om beräknandet af ny pre-

skriptionstid från ett åstadkommet afbrott för det fall, att af-

brottet åstadkommes genom kraf med anlitande af offentlig myn-

digbets biträde. Denna föreskrift finnes i § 4 i förordningen,

hvilket lagrum tillika angifver olika stadier i utsökningsmålet,

hvilka skola såsom nya afbrott betraktas. Sådant är hvarje

tillfälle, då gäldenären emottager kallelse till att höras eller han

l
) I intetdera af de nu nämda fallen torde likväl ett erkännande, som

under konkurs afgifves af gäldenären, verka fordringsrättens bevarande emot

bestridande af fordringen såsom präskriberad, som af konkursborgenäreme i

rätt ordning göres. Det är ganska naturligt, att borgenärerne ega att af-

visa ett fordringsanspråk, som under en längre tid icke gjorts gällande,

emedan denna omständighet kan hafva öfvat inverkan på den ytterligare

skaldsatning i öfrigt, som gäldenären gjort.

i:. V. Nordliny: Om präskription. 8
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höres, det tillfälle dä utslag' eller dom afkunnas, så vida gälde-

nären eller lians ombud då är tillstädes eller efter rättegångs-

ordningen bort vara tillstädes för att förnimma utgången, samt

del tillfälle då utslag eller dom tillställes gäldenären, hvilket är

nödigt där gäldenären ej varit skyldig att i viss tid vara till-

städes för att mottaga beslutet. Vi kunna tillägga de tillfällen,

då utmätning verkställes eller försök till utmätning göres, och då

auktion till försäljning af utmätt egendom sker, så vida dessa

åtgärder företagas så, att gäldenären af dem liar omedelbar

känning. Då afbrott af präskriptionen skett genom påstående

af borgenären, utan att detta påstående medför pröfning af det

påstådda anspråket, eger gäldenären enligt 1862 års förordning

§ 6 rätt att efter stämning till domstol få den materielle grun-

den för fordringsanspråket undersökt, för att i händelse det

samma befinnes ogiltigt, förklaras fri därifrån. Lagen synes lik-

väl därvid förutsätta att borgenären gjort formligt kraf eller er-

inran om fordringsanspråket, samt af eget initiativ. Emellertid

torde vi få antaga att en gäldenär äfven eljes, sedan tio år efter

fordringens upkomst gått till ända, eger att genom stämning fram-

ställa yrkande, att fordringsanspråket pröfvas, därvid instämman-

det räknas såsom erkännande från hans sida, att fordringsan-

språket ej uphäfts genom präskription. Den domstol, till hvilken

frågan om fordringsanspråket skall instämmas, är naturligtvis

gäldenären s forum personse.

c. Verkan af fordringspräskriptionen.

§ 39.

Fordringspräskriptionens hufvudsakliga verkan angifves af

lagen i § 2 så, att borgenären "förlorat sin talan mot gälde-

nären" . Ehuru ordalagen kunna ge anledning till det antagande,

att lagstiftaren afsett att blott rätten till fordringens utkräfvande,

icke själfve fordringsrätten, skulle vara förlorad, få vi likväl efter

svensk rätt betrakta förhållandet så, att fordringsrätten är genom



Om praskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt. 115

präskriptionen uphäfd, och att detta utgör grunden till att bor-

genären ej vidare kan genom talan mot gäldenären göra rätten

gällande. Vår rätsåskådning tillåter icke att från den materielle

rätten söndra den formella befogenheten att genom rättegång ut-

kräfva den samme och betrakta den senare såsom en fristående

rätt som kan särskildt angripas, såsom romarne gjorde det. I

det hela är det efter vår rätt en ren orimlighet att förklara, att

någon förlorat sin talan, utan att därmed afse att han förlorat

sin materielle rätt, på hvilken han skulle grunda sin talan, efter-

som hvarje talan, som af någon anställes, äfven den som är

obefogad, måste uptagas för att i laga ordning utföras, ehuru

naturligtvis utgången af den samma är beroende af den rätt, som

under henne finnes. Emellertid är det antagligt att lagstiftaren af

försiktighet valt de angifna ordalagen, må hända hufvudsakligen

därför att han ansåg sig böra erkänna, att äfven efter preskrip-

tionen funnes kvar hos fordringsegaren befogenheten dels att ut-

taga fordringsbeloppet ur därför i pant satt egendom och dels

att vid kraf på grund af fordran, som gäldenären mot honom

har, få afdrag för fordringsbeloppet, hvilka befogenheter efter

romersk rätt stödja sig på den grundsats att präskriptionen up-

häft blott aktionsrätten, men icke fordringsrätten. Men i själfva

verket kunna nämda befogenheter pä annat siitt förklaras, såsom

vi längre ned skola söka visa.

Präskriptionen kan hafva verkningar med sig äfven med

afseende på borgenärens förhållande till andre, än den, i för-

hållande till hvilken fordringen preskriberats. I detta afseende

nämner förordningen i § 5 det fall, att då flere med solidarisk

proprie ansvarighet häfta för samma förbindelse, fordringen genom

präskription förfaller i förhållande till en af dem, och stadgar

att till följd däråt' ansvarigheten för de öfrige förvandlas till en

blott subsidiärt solidarisk, så att de i första rummet ansvara

blott för hvar sin del af det hela, och i andra rummet för den

brist, som hos någon kan upstå i gäldandet af hans del, denna

brist likaledes fördelad på de återstående, o. s. v., vid hvilka för-

delningar äfven den person skall inräknas, som genom präskrip-



11»! Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt.

fcionen blifvit fri från förbindelsen, med den påföljd att borge-

nären lar själf vidkännas livad ])å honom belöper. Detta stad-

gande hvilar tydligen på den grundsats, att borgenären är skyldig*

att, hvad på honom ankommer, bevara den regressrätt, som soli-

dariskt förbundne gäldenärer bafva i förhållande till hvarandra,

liva ra f följer att, om genom hans försummelse denne regressrätt

går förlorad, han själf måste vidkännas olägenheterna däraf.

Stadgandet gäller till följd af föreskriften i förordningens § 18

icke allenast, då flere äro jämte hvarandra hufvudgäldenärer, utan

äfven då flere såsom löftesmän solidariskt häfta för samma för-

bindelse. Men vi kunna från den grundsats, på hvilken det är

bygdt, sluta till att, om en borgenär, som utom hufvudgäldenären

har en eller flere personer, hvilka såsom proprie löftesmän stå i

ansvar for skulden, låter hufvudgäldenären genom präskriptionen

blifva fri, han i och med det samma förlorar all rätt mot löftes-

mannen eller löftesmännen. Sådane gäldenärer hafva nämligen

mot hufvudgäldenären regressrätt för hela skuldbeloppet, hvilken

det åligger gäldenaren att åt dem bevara.

§ 40.

I afseende på det fall, att flere personer solidariskt häfta

för samma förbindelser, har lagen nödgats gifva ett ytterligare

stadgande, som i viss mån uphäfver präskriptionens verkan i för-

hållandet mellan dem. Om borgenären hos någon af dem under

det tionde året skaffat sig betalning för sin fordran, är verkan

af präskriptionen mellan medgäldenärerne uphäfd så till vida, att

den som sålunda fått betala mera, än hvad han i förhållande till

sina medgäldenärer skulle svara för, kan under en tid af ett år efter

det betalningen skedde bevaka sin rätt mot de öfrige. Denna

föreskrift bör efter lagen tillämpas icke blott då fordringen fri-

villigt betalas, utan äfven då godtgörelse vinnes genom anlitande

af tvångsmedel ; men hon är användbar blott under förutsätning,

att godtgörelse verkligen erhålles före det präskriptionstiden
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i förhållande till de andre utgår
1

). Har fordringen mot någon

af dem preskriberats då betalningen sker, inträder tillämpningen

af de regler, som ofvan ntveklats. Vid frivillig godtgörelse kan

gäldenären därför fordra att borgenären visar, att skulden ej är

präskriberad mot någon af de andre medgäldenärerne, och vid

tvångsutsökning har exekutor skyldighet att se till att förhållan-

det icke är sådant, innan betalningen lemnas till borgenären per-

sonligen. Skulle detta försiktighetsmått icke hafva blifvit iakttaget,

och det sedan visa sig, att fordringen vid godtgörelsen varit prä-

skriberad, lärer återbetalning kunna kräfvas på grund af solutio

indebiti.

Vi veta att efter vår rätt den medgäldenär, som fått betala

det hela, kan, i händelse han har flere än en medgäldenär jämte

sig, af hvem som hälst af dem. utkräfva hela fordringsbeloppet

med afdrag af hvad på honom personligen belöper. Om han nu,

sedan han under det tionde året godtgjort borgenären, skyndar

sig att utkräfva sin fordran af någon af de andre så, att han kan

utfå henne före utgången af det tionde året, månne han eger

rätt därtill och därigenom åstadkommer, att tiden för bevak-

ningen mot de ännu återstående ytterligare framskjutes till ett

år efter det att han fått godtgörelse af den, som han kräfver.

eller är han ovilkorligen skyldig att inom ett år från det han

själf betalte bevaka hos alla sine medgäldenärer, för att behålla

den fulla krafrätten mot hvar och en af dem'? Vi tro oss böra

antaga det förra, emedan det orsakar minsta rubningen i den

rätt, lagen gifvit en af flere medgäldenärer emot de andre, och

på samma gång icke framskjuter verkan af präskriptionen utöfver

den tid af ett år, som lagstiftaren velat medgifva dem i deras

förhållande till hvarandra.

') Då fordringen uttages tvångsvis torde vi vid utmätning i lös egen-

dom, hvilken enligt lag försäljes under förntsätning af kontant betalning,

få antaga auktionsdagen utgöra den dag, då godtgörelse utfås, och vid ut-

mätning i fast egendom såsom sådan räkna den dag, då likvid af köparen

görefl hos exekutor.
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Till sist bör med afseende på detta undanskjutande af prä-

skriptionens verkan anmärkas, att föreskriften därom måste gälla

jämväl r<>r det full, a ti borgenären under det tionde året skaffat

sig godtgörelse af en proprie löftesmän, så att denne inom ett år

därefter kan bevlaka fordringen hos hufvudgäldenären.

§ 41.

Om präskriptionen kommit emellan, är dock enligt § 8 i

1862 ars förordning borgenären, i händelse han "har gods under

panträtt i handom, ej pligtig att gifva det gods ut, innan

(lians) fordran honom gulden varder". Denna föreskrift, hvilken

tydligen hvilar på den grundsats, att präskriptionen ej tillika

tillintetgör den panträtt, som borgenären kan till säkerhet för

fordringsanspråket ega, synes väl vid första påseendet innebära,

att åt minstone den förändring i den samme upkommer, att bor-

genären förlorar den utsökningsrätt ur det pantsatta godset, som

eljes ligger i panträtten, hvilken sålunda förvandlas till en blott

retentionsrätt. Men då vi icke kunna antaga att lagstiftaren

åsyftat, att om gäldenären ej skulle utlösa borgenären, denne

för all framtid skulle nödgas hafva godset blott med den inskränkta

rätten att hålla det hos sig kvar — hvarigenom bland annat god-

sets nytjande skulle vara så väl honom som hvarje annan un-

dandraget — och icke ega någon rätslig möjlighet att själf blifva

egare af godset eller på annan öfverflytta eganderätten, hålla vi

före, att borgenären, som ej i föreskriften fått någon ny särskild

utväg därtill sig anvisad, fortfarande har rätt att i laga ordning

i godset söka sin godtgörelse, så långt det samma därtill räcker.

Vi tro oss så mycket hälre kunna göra detta, som stadgandet

att borgenären ej är skyldig att lemna ut panten, utan att

han får betalning, genom den form lagstiftaren däråt gifvit, i

själfva verket gäller lika mycket den tid, då fordringen ännu ej

präskriberad, som då präskriptionen inträdt, och det naturligtvis

ej kunnat vara hans mening, att under den förra tiden fråntaga

borgenären hans utsökningsrätt (se § 8 i förordningen i hans
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helhet). Det är tydligt, att borgenären i fullföljandet af den

panträtt, som han sålunda till fullo eger kvar, dock måste

vara bunden af de förhållanden, som så länge preskriptionen

ännu ej åkommit, gälde för fordringsrätten, med hvilken pant-

rätten var förenad. Var denna beroende af ett vilkor, beror

hans rätt i det pantsatta godset äfven efter präskriptionen af

samma vilkor. Lika så är förhållandet med viss förfallotid, som

ännu icke inträdt, eller med skyldighet till upsägning före godt-

görelses erhållande. Äfven gäldenären måste anses hafva rätt

till upsägning för att kunna få en viss tidpunkt för utlösningen

bestämd, dock utan att han genom upsägningens verkställande

åter ikläder sig skulden personligen. Utlösningen kan han se-

dan låta bero af eget godtfmnande.

Det återstår att förklara möjligheten af det förhallande, att

borgenären, oaktadt präskriptionen, kan ega ofvan angifne rätt till

det i pant satta godset. Förklaringen är helt enkelt den, att

fordringsrätten väl genom präskriptionen är till fullo uphäfd,

men att borgenären äfven därefter behåller panträtten såsom en

själfständig rätt. Fordringsrätten är till sin natur en rätt, som

har till sitt objekt gäldenärens person och hvilken medelbart och

eventuelt häftar på hela hans förmögenhet. Om jämte denne

mera allmänna rätt borgenären har för sitt anspråk en speciell

rätt till någon viss förmögenhetsdel, behöfver denne senare rätt

ej under alla omständigheter dragas med i den tillintetgörelse,

som drabbar den förra mera allmänna och obestämda rätten.

Den speciella rätten försvinner väl ined den allmänna, om denne

uphör derigenom att borgenären blir tillfredsstäld, emedan han

då icke vidare har något befogadt anspråk på godtgörelse. Men

om den allmänne rätten försvinner utan att borgenären tillfreds-

ställes, finnes hos honom kvar ett anspråk på att om möjligt i

annan väg fa godtgörelse, h vilket, måste anses befogadt; och då

kan den speciella rätten väl bestå, fastän den allmänna gått för-

lorad. Detta blir äfven en verklighet när därtill kominer, att

rätshafvaren själf besitter den särskilda förmögenhetsdel, på hvilken

hans specielle rätt hvilar. Det är dessa två omständigheter —
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hutViulrättoiis undergång utan godtgörelse och borgenärens besit-

n ing af panten — som utgöra stödet för det fortfarande bestå-

endel af panträtten såsom en själfständig rätt. Är panträtten

däremot icke förenad med besitning af panteföremålet, i det att

detta fortfarande befinner sig i gäldenärens våld, gårdensamme

förlorad på samma gång som fordringsrätten
]

).

Borgenären har vidare enligt § 7 i 1862 års förordning

rätt att, oakta dt präskriptionen, erhålla afdrag för fordringsbe-

loppet, om han senare af gäldenären kräfves för en fordran, som

denne liar mot honom, så vida den präskriberade fordringen och

gäldenärens genfordran funnos på en gång till, den förre hos

borgenären och den senare hos gäldenären, vid präskriptionstidens

utgång. Före det präskriptionen inträder, har under sådana för-

hållanden borgenären rätt att göra sig godtgjord för sitt anspråk

ur den tillgång, gäldenären eger i borgenärens egen person,

hvilken genom genfordringen och efter måttet af den samma utgör

ett föremål fallande inom gäldenärens rätsområde, är en honom

tillhörig förmögenhetsdel. Denne rätt behåller han fortfarande

kvar af samma skäl, som bestämma fortvaran af en honom till-

hörig panträtt. Borgenärens fordran är försvunnen, utan att han

]

) Häremot kan anmärkas, att panträtten till sin juridiska natur är en bi-

rättighet till en fordran, som, sedan fordringen uphört, ej vidare kan såsom

panträtt bestå. Vi halva själfve förut antagit detta vara förhållandet och därför

i före varande fall ansett panträtten förvandlas till en blott betalningsrätt.

Men det torde ej vara nödigt att i upfatningen sätta panträtten i så strängt

beroende af fordringsrätten. Till sin historiska uprinnelse är väl panträtten

en birättighet till en fordran; och äfven fortfarande upkomma i det dagliga

lifvet panträtterne allmänt i ändamål att stärka förut bestående eller åtmin-

stone till uprättande afsedde fordringsrätter; men i panträttens natur ligger

ej med nödvändighet begreppet af ett absolut beroende af en fordringsrätt.

Intet hindrar att i panträtten se en rätt för sig, som förenats med en for-

dringsrätt, men hvilken kan fortgå äfven skild från den samme. Man har

ock, för att i nu före varande fall förklara panträttens bestånd, från en an-

nan sida antagit, att fordringsrätten lika som doldt fortlefde oaktadt prä-

skriptionen, ehuru den samme, emedan rätten till actio vore förlorad, icke

kunde mot gäldenären utkräfvas. Men detta är ingenting annat än en fik-

tion d. v, s, en onaturlighet.
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blifvit tillfredsstäld, men han eger i sin besitning — nämligen

i sin person — ett särskildt gäldenären tillhörigt föremål, vid

hvilken en speciell rätt till gocltgörelse är fäst. Så länge borge-

närens fordran icke är präskriberad och han sålunda har krafrätt

i gäldenärens hela egendom, visar sig väl i allmänhet en så-

dan npgörelse genom den ena fordringens kvittande mot den

andra från borgenärens sida, såsom en rättighet blott då fråga

är om att afvärja det motsatta anspråket från gäldenären, d. v.

s. det förekommer mera såsom ett användande af det rätsobjekt,

borgenären eger i gäldenärens person, för att tillfredsställa ho-

nom, än ett användande af det rätsobjekt, som gäldenären har

i borgenärens person, för borgenärens eget tillfredsställande.

Dock kan kvitningsrätten äfven då visa sig såsom ett skyds-

medel för borgenärens eget fordringsanspråk, nämligen i den

händelse att detta anspråk, såsom fristående, skulle faktiskt vara

mindre värdefullt, hvilket inträffar vid tillfälle af konkurs å gäl-

denären. Men där fordringsanspråket, såsom gående ut öfver

gäldenärens person och därigenom öfver hans förmögenhet i hennes

helhet, gått förloradt, där visar sig nämda npgörelse absolut så-

som en rättighet, hvarigenom godtgörelse dock kan vinnas i en

speciell förmögenhetsdel. Äfven denne rätt till fortfarande godt-

görelse är bunden af samma förhållanden, af hvilka fordrings-

rätten var beroende. Han kan icke göras gällande, så länge ett

vid den samme fäst vilkor är oupfyldt, ej häller förr än för-

fallodag, vare sig på förhand absolut . bestämd eller beroende af

upsägning, ingått. Men denne rätt är dessutom underkastad

flere vanskligheter, beroende af kvitningens natur. I händelse

gäldenärens genfordran grundar sig på ett af borgenären utgifvet

löpande skuldebref, kan gäldenären när som hälst, lika väl efter

det präskriptionen inträdt som därförut, genom att öfverlåta sin

fordran på en annan undandraga borgenären rätten till godt-

görelse ur egen person. Låter gäldenären ändock den forne

borgenären i detta fall erhålla godtgörelse nr nämda rätsföremål,

är detta således mera något faktiskt än rätsligt. Är genfordringen

icke löpande, har väl borgenären rätt attfasthålla det samma såsom
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objékl för sitt anspråk på godtgörelse; men äfven då kan gäl-

denären eller den, på hvilken han öfverlätit genfordringen, i hän-

delse den samma är klar och förfallen under det att borgenärens

anspråk saknar någon af dessa egenskaper, hos borgenären ut-

kräfva den samma och dymedels göra om intet hans rätt till

godtgörelse
1

). För öfrigt är det klart, att om flere gäldenärer

solidariskt häfta för samma förbindelse och fordringen är pre-

skriberad äfven mot någon af de andre gäldenärerne, än den

soin har gen fordran mot borgenären, han ej är berättigad att

njuta a I drag för större belopp, än som på sist nämde gäldenär

efter fördelning skulle falla.

Del är slutligen tydligt, att om gäldenären, efter det prä-

skriptionen inträdt, frivilligt betalar borgenären, denne i sitt

fortfarande anspråk på godtgörelse, har giltigt stöd för rätten

att behålla hvad som sålunda erlagts, och att detta således icke

kan af honom såsom ett solntiun indebiti återfordras.

§ 42.

Under frågan om den allmänna fordringspräskriptionens

verkan återstår att besvara den frågan, om den samma kan up-

häfvas genom afsägelse på förhand af präskriptionsrätten. Vi

tro det icke. Visserligen faller präskriptionen inom det område

af rätten, där enskilda förklaringar och utfästelser blifva gällan-

de mot lagens föreskrifter. Men kraffriheten på grand af prä-

skriptionen är bygd omedelbart på den enskilda menniskans rätt

till personlig själfständighet. Lika litet som den enskilde kan

afsäga sig denne i hennes helhet, lika litet kan han afsäga sig

henne i hennes särskilda ytringar. Äfven i andra afseenden

förekomma sådana fall af obundenhet gent emot gifna utfästelser.

Sålunda kan väl en person frivilligt tjäna en annan under hela

sitt lif, men han kan icke vara därtill förbunden, annat än för

viss kortare tid, på grund af därom gifven utfästelse. Det är

tydligt, att anspråket på frihet kan hos den enskilde växa up

*) Se 4: 7 utsöknhigsbalken.
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jämväl där han förbundit sig utöfver den af lagen stadgade gräns;

och då lagen tillförsäkrat honom frihet för hans persons skull,

måste lagen respektera nämda anspråk, så snart det af honom

framställes

C. Den särskilda borgenspräskriptionen ).

§ 43.

Utom den allmänna fordringspräskriptionen gäller för fordring

på grund af borgensförbindelse i vissa fall en särskild präskrip-

tion. Om någon gått i borgen för en annan med proprie an-

svarighet ("såsom för egen skuld") befrias han efter särskilda,

ofvan anförda, förtätningar från förbindelsen, om utsökning ej

anstälts mot honom inom tolf månader från den dag, då skulden

förfallit. Denna präskriptionsföreskrift anse vi vara sådan, att

någon giltig rätsgrund för henne ej kan upvisas, och att hon

således uteslutande är ett den positive rättens verk. Den grund

som lagstiftaren i förordningen den 28 juni 1798 anfört, att

en löftesmans ansvarighet bör mätas efter de vilkor, under hvilka

borgen blifvit ingången, och att, när borgen är gifven på viss tid,

d. v. s. bestämd att upfyllas på viss förfallodag, det icke beror på

borgenärens godtycke, om han förr eller senare vill utkräfva up-

fyllandet däraf, är uppenbart aldeles otillfredsställande, emedan i

bestämmandet af förfallodag för en förbindelse blott ligger, att

den samma icke kan utkräfvas tidigare, men väl senare än för-

fallodagen. Någon annan grund kunna vi ej häller utrinna.

Det kan väl sättas i fråga, om ej en kortare präskriptionstid, än

den allmänna tioåriga borde införas för borgensförbindelser; men

1

) En annan sak är, huru vida den enskilde bör vid en sådan utfä-

stelse, från sedlig synpunkt sedt, anse sig förpliktad att betala sin skuld.

Sedliga grunder för den enskilde att ej begagna sig af präskriptionsrätten

kunna af olika slag finnas, äfven där afsägclse af don samma icke afgifvits

;

men med dessa har rätten naturligtvis ej att skaffa.

2
) De särskilda präskriptioner, som med afseende på växlar, förlag till

bärgverksdrift och i sjörätssaker i vissa fall ega rum, uptaga vi ej här,

emedan de ej falla inom den allmänne privaträttens område.
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om si sker, borde denna präskriptionstid blifva gemensam för

alla borgensförbindelser och ej röra blott en viss art sådana.

En dylik förkortad präskription borde i öfrigt vara bygd på

samme grunder som gälla för den tioåriga, och icke vara be-

stämd af så rent positiva förhållanden, som för den hos oss rå-

dande borgen spräskriptionen äro faststälda.

Denna präskription är icke användbar på enkel borgen, vid

hvilken löftesmannen ansvarar endast för den brist, som vid ut-

sökning hos hnfviulgäldenären visar sig, utan blott på proprie

borgen. Hon är ock enligt 1798 års förordning användbar blott

då denna proprieborgen är ingången för förbindelse, stäld att

betalas å viss dag, hvilken då naturligtvis äfven gäller såsom

förfallodag för löftesmannen, eller då löftesmannen särskildt för-

bundit sig att betala å viss (senare) dag, som sålunda är för-

fallodag blott för honom. Likväl är hon ock antagen att gälla

för det fall, att fordringen, för hvilken borgen ingåts, skall be-

talas viss tid efter upsägning, i hvilket fall förfallodagen natur-

ligtvis sedermera bestämmes genom nämda åtgärd, vidtagen an-

tingen af borgenären eller af löftesmannen. Att präskriptionen

ock måste gälla, om löftesmannen särskildt förbehållit sig att

åtnjuta upsägning, ehuru sådan ej i hufvudförbindelsen är be-

stämd, faller af sig själft. Vidare måste präskriptionen jämväl

vara tillämplig, om förfallotiden för hufvud förbindelsen och bor-

gensförbindelsen eller blott för denna senare är gjord beroende

af ett vilkor, så snart detta vilkor inträffat. Däremot gäller hon

ej, då hufvudförbindelsen är stäld att fullgöras vid anfordran och

löftesmannen ej särskildt förbehållit sig viss förfallodag eller up-

sägning. *)

Om löftesmannen, såsom ibland händer, iklädt sig borgen blott föl-

en viss tidcrymd (t. ex. 2 år), är detta ett förbehåll af helt annat slag,

som kan stå tillsammans med såväl det att skulden skall betalas vid an-

fordran, som det att viss (tidigare) förfallodag eller viss (kortare) upsäg-

ningstid är betingad. Vid sådant förbehåll är hans förbindelse utan vidare

verkan, så snart den utsatta tiderymden gått till ända, om han ej förut

blifvit stämd eller lagsökt.
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Särskildt bör anmärkas, att preskriptionen själfständigt till-

lämpas å ränteskuld, alt efter som denna till betalning förfaller,

huru än med afseende å förfallotid för kapitalförbindelsen kan

vara bestämdt, samt att där föreskrift saknas om den tid, då

ränta skall erläggas, räntan skall anses förfalla för hvarje år,

bestämdt af skuldförbindelsens utfärdande (datum) eller skuldens

upkomst. ]

)

§ 44.

Präskriptionstiden räknas från (ej med) förfallodagen; och

gäller med afseende härå, för det fall att förfallodagen är be-

roende af upsägning, dels att löftesman är lika berättigad att

upsäga som gäldenären, 2
) och dels att upsägning, gjord af eller

mot gäldenären, ej gäller i förhållande till löftesmannen, eller

gjord af eller mot en af flere solidariskt förbundne löftesmän,

ej gäller i förhållande till de andre. 3
) Präskriptionstiden om-

fattar tolf månader, hvarje månad räknad, oberoende af kalender-

månadernes längd, att bestå af 30 dagar, hvadan präskriptions-

tiden således är 360 dagar.

Präskriptionen afbrytes endast genom anställande af ut-

sökning, ej genom enskildt kraf eller tillkännagifvande. Utsök-

ningen kan göras antingen hos konungens befälningshafvande

eller domstol; och är det för präskriptionens afbrytände nog, att

lagsökningsinlaga är ingifven till den förra myndigheten eller

stämning begärd hos den, som å domstolens vägnar äger att ut-

färda stämning. Likväl skall konungens befalningshafvandes

kommunikationsresolution sedermera delgifvas löftesmannen inom

sex månader, hvarje månad likaledes räknad till 30 dagar, från

de förut nämde tolf månadernes utgång, således icke från lag-

sökningsinlagans ingifvande. Är afbrott sålunda åstadkommet

och fullföljdt, löper ej präskriptionen vidare, äfven om lagsök-

ningen ej ytterligare utföres utan borgenären låter lagsöknings-

1

) Jfr kongl. maj:ts domar den 3 juli 18G6 och don 4 april 18G2.
2
) Förordningen den 20 juli 1855.

3
) Förordningen den 20 december 1851.
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ärendet afstanna eller, efter det han fått konungens befalnings-

hafvandes resolution om handräkning af underexekutor, under-

låter att bringa den samma till verkställighet. Vänder borge-

nären sig till domstol, heter det att borgenären för afbrottets

uppehållande är förpliktad att å landet vid nästa ting och i staden

å den dag, som i stämningen är utsatt, fullfölja utsökningsmålet.

Det säger sig själft att han dessförinnan är skyldig att i rätt

tid före den dag, då målet efter stämningen skall komma före,

låta gifva löftesmannen del af stämningen, emedan han i annat

fall utsätter sig för invändning att löftesmannen ej blifvit rätte-

ligen stämd. Har han å landet sökt stämning å löftesmannen så sent

före ett ting, att delgifning ej före det samma kan ske, men inom

utgången af de stadgade tolf månaderne, måste vi antaga att

preskriptionen giltigen afbrutits, ehuru målet ej kan fullföljas å

"nästa ting", och förtätningens ord således icke fullkomligt

upfyllas. I stämningen bör i sådant fall till rättegångsdag för

målets behandling utsättas någon dag å det därpå följande tin-

get. Det är ock tydligt att målet äfven efter den första hand-

lägningen måste af borgenären enligt lag till slut fullföljas.

Har detta skett och borgenären fått dom eller utslag å löftes-

mannen, kan han utan fara för att förlora sin rätt dröja att

bringa domen eller utslaget till verkställighet.

§ 45.

Verkan af borgenspräskriptionen är att borgenären förlorar

sin rätt mot löftesmannen. Äro löftesmännen flere och solidariskt

ansvarige, och har borgenären låtit borgensfordringen präskri-

beras mot en af dem, torde hans rätt emot de andre därigenom

förändras så, att de blifva blott subsidiärt ansvarige för hvar-

andra och att borgenären själf får vidkännas livad vid hvarje

fördelning skulle belöpa på den befriade löftesmannen. Analogin

med hvad som gäller med afseende på den tioåriga präskriptionen

talar tydligt för en sådan förändring.

Vi böra, synes det oss, äfven antaga, att om borgenären

skaffat sig betalning af en af flere solidariskt förbundne proprie
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löftesmän, innan de tolf månaderne, som utgöra den egentliga

preskriptionstiden, med afseende på någon af de öfrige gått- till

ände, tiden för den betalande löftesmannen att genom utsökning

förvara sin fordringsrätt emot desse andre förlänges med ett år

(kalenderår) från det betalningen skedde, i likhet med livad under

samma förhållanden i fråga om den tioåriga präskriptionen gäller.

Att borgenären oaktadt mellankommen borgenspräskription

kan göra sig godtgjord nr gods, som är satt i pant hos honom,

kan ej bestridas. Däremot torde han ej för det fall, att löftes-

mannen, som blifvit fri från sin borgen, — vare sig löftes-

mannen är ensam eller har medlöftesmän jämte sig — har gen-

fordran hos honom, vara berättigad att nr föremålet för gen-

fordringen — borgenärens egen person — göra sig godtgjord

för sin fordran icke ens till den del af fordringsbeloppet, som

sknlle på den befriade löftesinannen falla. Betalar löftesmannen

frivilligt förbindelsen, oaktadt den samma är präskriberad, eger

borgenären rätt att behålla livad han i betalning mottagit.

Afsäger löftesmaniien sig på förhand förmånen af borgens-

präskriptionen, måste afsägelsen antagas vara gällande. Detta

är en följd af den i fråga varande präskriptionens rent positive

karaktär. Sådan afsägelse lärer man få antaga ligga i en för-

klaring, genom hvilken han med afseende på en förbindelse, stäld

att betalas på viss dag, bestämmer sin ansvarighet att gälla för

en viss tidrymd, som med mera än tolf månader sträcker sig ut-

öfver den utsatta förfallodagen.
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Ett Kejsarsnitt

af

Carl Benedict Mesterton.

Då Mayer i sitt år 1867 utgifna arbete (Sulla Gastroistero-

tomia, Napoli 1867) kan redogöra för resultatet af 1605 af honom

kända kejsarsnitt, torde man utan fara för öfverdrift kunna

antaga, att denna operation, sedan Trautmann 1610 verkställde

det första vetenskapligt constaterade kejsarsnittet, minst 2000

gånger blifvit utförd. Ett stort material föreligger således här,

så stort, att man skulle kunna tro det knappast vara mödan

värdt att rikta operationsstatistiken med nya fall. Jag har icke

heller visat synnerlig brådska att öka det befintliga materialet,

då det fall, jag nu går att offentliggöra, är nära 1 5 år gammalt.

En mängd nya frågor, hufvudsakligen rörande operationstekniken,

hafva emellertid uppstått i sammanhang med beskrifningar öfver

i senare tider gjorda kejsarsnitt, som i och för sig icke synts

mig mera märkvärdiga, än det jag verkställt, och detta har för-

mått mig att ur mina anteckningar framleta enskildheterna af den

operation, som af mig utfördes i Upsala den 21 November 1862.

Anna Dahlström, 34 år gammal, ogift, tjenstepiga i Up-

sala, menstruerad sista gången i slutet af Februari månad, in-

kom på barnbördsafdelningen af den chirurgiska kliniken den 21

November kl. 6 f. m. Förlossningsarbetet hade börjat kl. 1 på

Mesterton: Ett Kejsarsnitt. 1
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morgonen. Värkarne voro lindriga, hinnorna hela. Yid under-

sökning- kl. 12 på dagen befanns modermunnen högt uppdragen,

riktad starkt bakat, knappt öppen för fingerspetsen; nedre uterin-

segmentel slappt, ej innehållande någon fosterdel. Lifmodern stod

snedl med botten åt venster, starkt framåt lutad, buken mycket

tillspetsad. Postret tycktes ligga helt och hållet ofvan om bäc-

kenet, med hufvudet tryckt mot högra höftbensbladet, sätet åt

venstra hypochondrium. De fullt normala fosterhjertljuden upp-

fattades tydligast något nedan om och till höger om nafveln.

Då fingret infördes i vagina, stötte det på en från bakre bäcken-

väggen starkt framspringande, benfast, kullrig knöl, som liksom

täckte öfre bäckenöppningen och med en nästan vinkelrät afsats

plötsligen öfvergick i den nedre, bakåt concava, blott en tum

långa och med sin spets starkt framåt böjda delen af korsbenet.

För känseln framställde således bäckenet bilden af ett spondylo-

listhetiskt bäcken, ett pelvis obtecta. Åt sidorna öfvergick den

framspringande delen af bakre bäckenväggen i de tydligt marke-

rade hörngroparne. Genom direkt fingermätning bestämdes midt-

vidden i öfre och mellersta delen af bäckenkanalen till högst

2" 6". Conjugata externa, mätt med Baudelocques pelvimeter,

befanns vara 6" 6
". Bäckenets alla tvärdiametrar tycktes äfven

vara förminskade och blygdbågen bildade tydligen en vinkel, min-

dre än en rät. Genom rectum kändes stjertbenet vara rörligt bakåt,

men jemte nedersta delen af korsbenet springa starkt inåt. Fing-

ret, fördt en tum uppåt, utefter korsbenet, hejdades der af den

nästan vinkelrätt in mot bäckenhålan framspringande upphöj-

ningen på bakre bäckenväggen. Ingen asymmetri mellan båda

bäckenhalfvorna kunde upptäckas, och den yttre inspektionen gaf

ingen anledning att förmoda närvaron af ett svårare bäckenfel.

Qvinnan, af späd växt, blott 4' 11" lång, mager, med för öfrigt

felfri benbyggnad, uppgaf sig städse hafva varit frisk, icke i barn-

domen lidit af någon långvarigare sjuklighet, aldrig haft syphilis.

Hafva ndeskapet hade förlöpt fullt normalt, fosterrörelser hade känts

första gången i början af Juli och senast strax före undersöknin-

gen. Pulsen jemn, 80 slag i minuten, öppning i går.
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Värkarne voro svaga med långa pauser samt tycktes föga

verka på modermunnen och nedre uterinsegmentet. Hon fick ett

afförande lavement. Kastade sjelf vattnet obehindradt.

Tillståndet förblef i det närmaste oförändradt till klockan 3

e. m., då en förnyad undersökning företogs, som till alla delar

bekräftade riktigheten af iakttagelserna vid den första explora-

tionen. Modermunnen hade under tiden knappast märkbart ut-

vidgat sig, men nedre uterinsegmentet kändes något mindre slappt

än förut.

Under dessa omständigheter ansåg jag consultation nödig och

tillkallade min collega, medicinse professor 0. Glas, som, efter un-

dersökning, i alla afseenden kom till samma resultat som jag.

En allmän bäckenförträngning, starkast framträdande i midt-

vidden och der beroende af en felaktig form och riktning af kors-

benet, ansågs constaterad, och, efter öfverläggning, beslöts att

kejsarsnitt skulle föreslås patienten, såsom det enda sätt att rädda

modren utan det lefvande fostrets uppoffring. Förlossningsarbetets

vidare utveckling skulle emellertid afvaktas, för att, om möjligt,

först efter modermunnens utplåning skrida till operation.

Värkarne hade mot aftonen något tilltagit i frequens och

styrka, modermunnen klockan 6 öppnat sig till en tums diameter,

och genom densamma kändes spetsen af äggblåsan spänna sig

vid hvarje värk.

För att förstärka värkarne, påskynda modermunnens utvidg-

ning och derjemte, i händelse af hinnornas för tidiga bristning,

hindra vattnets hastiga afgång, inlades klockan l
/o 7 e. m. col-

peuryntern, som äfven inom kort medförde önskad verkan, i det

förlossningsvärkarne ögonskenligen tilltogo i styrka.

Flere af Medicinska Facultetens medlemmar och i staden prak-

tiserande läkare hade under tiden tillkommit, och derjemte ett be-

tydligt antal medicinae studiosi infunnit sig.

Kl. 9 e. m. underrättade jag patienten om hennes till-

stånd och om den åtgärd, som ansågs till hennes och fostrets

räddning böra företagas, dervid operationens faror för henne

tydligen framhöllos, och åt henne lemnades att fritt välja
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emellan försök att på den naturliga vägen, efter styckning

af det lefvande fostret, uttaga detsamma och derigenom söka att

rädda henne ensam, eller att, med större fara för henne sjelf,

genoni den föreslagna operationen söka att äfven rädda hennes

harn. Utan tvekan och med gladt mod föredrog qvinnan den se-

nare utvägen.

Till följd häraf skred man nu omedelbart till nödiga förbe-

redelser. Den särdeles beqväma förlossningsbädd, som vid för-

lossningar pä barnbördsafdelningen begagnas, anordnades till

Operationsbädd. Is i tillräcklig mängd, nya renkokta svampar

och öfriga vid denna operation vanliga reqvisita anordnades på

ett bredvid stående bord.

Som qvinnan på förmiddagen fått ett lavement med veder-

börlig verkan, tömdes nu endast blåsan med catheter, hvarefter

colpeuryntern uttogs, och patienten upplyftes på operationsbädden,

på hvilken den blifvande magbindan och 4 långa häftplåsterrem-

sor voro ordnade. Assistenter, till ett antal af 7, utvaldes, och

sedan rölerna dem emellan fördelats samt hvar och en blifvit om

sina functioner erinrad, verkställdes ännu en gång en noggrann

och fullständig undersökning.

Det nedre uterinsegmentet var fortfarande slappt, tomt på

fosterdelar, dock mera än förut fylldt af äggvattnet. Modermun-

nen hade utvidgat sig till omkring 2 tums diameter. Foster-

ljuden hördes nu som förut klara och tydliga till höger och något

nedanom nafveln. Moderbotten såsom förut snedt åt venster,

fosterhufvudet på högra höftbensbladet, sätet uppe i fundus uteri

åt venster. Fostrets hållning tycktes vara normal, och ryggen

vänd framåt. Från qvinnans andnings- och blodomlopps-organer

kunde intet sjukligt upptäckas, pulsen var temligen stark, jemn,

90 slag i minuten.

Klockan precis 10 e. m. börjades chloroformeringen och efter

10 minuter tycktes full verkan hafva inträdt Professor Grlas och

Chir. Adjuncten D:r Brelin hade åtagit sig att fixera uterus och

hindra inelfvornas framfall. Uterus fördes nu ur sitt felaktiga,

sneda och framåt lutade läge mot medellinien, hvarefter, och sedan
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man öfvertygat sig att inga tarmar funnos emellan lifmoderns

främre vägg och bukväggen, de båda nyss nämnda assistenterna

med sina pålagda händer på vid denna operation brukligt sätt

allsidigt omgåfvo operations-fältet. Hudsnittet gjordes nu i medel-

linien från nafveln till en tum från blygdfogens öfre kant. I

anseende till qvinnans dvärgväxt fanns dock icke nog utrymme

mellan dessa båda punkter, hvarföre snittet måste förlängas uppåt

en half tum, på venstra sidan om nafveln. Sedan linea alba i

sårets öfre hälft blottats, visade sig i sårets nedre hälft inre delen

af den högra m. rectus abdominis, hvilken såsom en tunn muskulös

lamell, med trådarne löpande snedt utifrån mot medellinien, kor-

sade nedre delen af sårfältet. Snittet fördes derför mera åt ven-

ster, hvarigenom linea alba i hela sin utsträckning lades i dagen.

Linea alba genomskars nu och en temligen rik subserös fetthaltig

bindväf framträdde. Med några lätta snitt blottades peritoneum

i sårets midt, och i detsamma gjordes en öppning, tillräcklig för

venstra pekfingrets införande, hvarefter snittet på det införda fing-

ret förlängdes uppåt och nedåt. Nedåt träffade det ledande fingret

redan IV2 tum ofvanför hudsårets nedre vinkel den tomma apex

vesicae urinarise, som var nära att blifva genomskuren. Snittet

nedåt kunde derföre icke fullbordas, utan en trubbig hake inför-

des, medelst hvilken nedre sårvinkeln drogs så mycket som möj-

ligt nedåt. Uterus visade sig nu såsom en blågrå, glänsande yta

i sårets botten, genomdragen af temligen stora väl fyllda subse-

rösa vener och låg med högra sidoranden vriden framåt, så att

samma sidas trinda moderband sträckte sig utefter högra sår-

kanten. Hittils hade blödningen varit ringa. Endast en ligatur

lades om en mindre arter i öfre delen af venstra sårkanten.

Uteri peritonealbeklädnad genomskars nu i en utsträckning af 5

tum, och derefter börjades med små snitt inskärningen i lifmoder-

väfnaden. Blödningen i det subserösa och i lifmoderns yttersta

muskellager var lätt stillad genom tryck med i isvatten doppade

svampar och störde operationens gång föga. Sedan detta lager

i sårets hela längd blifvit deladt, fortsattes i midten af såret

delandet af lifmoderns mellersta muskellager, bvarvid blödningen
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genasl blef mycket häftig, i det att ur hvardera sårkanten en

mängd blodstrålar sprutade af en korp- till en gåspennas tjocklek

i alla riktningar. Med hvarje snitt ökade sig blodflödets häftig-

het, så att jag trodde mig hafva träffat placentarstället, ehuru

fbstrets med säkerhet utrönta läge lät förmoda placenta i öfre

delen af venstra sidan af lifmodren. För att få visshet härom

trycktes af en assistent en i isvatten doppad svamp hårdt mot

det blödande stället, hvarigenom blödningen för tillfället nästan

fullständigt hämmades, och ett insnitt i uteri djupare lager gjordes

i sårets öfre vinkel. Som blödningen från det öfre snittet var

lika häftig, blef situationen ganska brydsam för operatören, i

synnerhet som qvinnan, hvilken under operationens fortgång haft

några regelbundna värkar, just nu fick en mycket stark, länge

ihållande värk, hvarunder hon våldsamt kastade sig hit och dit.

Det återstod efter värkens upphörande intet annat, än att raskt

fullborda uteri genomskärning. Den öfre inskärningen fortsattes

raskt intill ägghinnorna, pekfingret infördes mellan dem och

uterinväggen, hvarefter en rak boutonnerad skalpeli på fingret

fullbordade snittet genom uterinväggen nedåt under häftig blöd-

ning. Hinnorna, som bugtade fram i såret, sprängdes med ven-

stra handen och samma hand infördes omedelbart i äggets inre.

Oaktadt denna rörelse skedde ytterst hastigt, sammandrog sig

dock uterus, vid vattnets utrusande ännu hastigare, så att sårets

omkrets nästan ögonblickligen förminskades till hälften. Fostret

blef härigenom fast inklämdt i lifmoderhålan, så att hvarken sätes-

eller hufvudändan kunde föras till såröppningen. Det återstod

endast att med den införda handen tränga under fostrets buk

och på sådant sätt trycka fosterkroppen mot såröppningen, så att

bålen, nästan dubbelviken med ryggen förut, framkom ur uterus.

Sätet närmades härigenom öfre sårvinkeln och kunde ledas ut,

hvarefter venstra handen fattade fötterna och höll fosterkrop-

pen sträckt utanför uterus, medan högra handen trängde in i

lifmoderhålan och, omfattande nacken och hufvudet, med någon

svårighet utledde hufvudändan ur såret. Fostret, en fullgången

flicka, som vid framkomsten var nästan asphyktiskt, ehuru mel-
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lan hinnornas sprängning och dess framskaffande ur uterus

säkerligen icke mera än 2 minuter förflutit, afnaflades genast och

qvicknade snart vid efter några luftinblåsningar och bestänknin-

gar med kallt vatten.

Under operationen hade, tack vare mina förnämsta assisten-

ters påpasslighet, icke en droppe vare sig blod eller amnios-

vätska kommit i bukhålan. I samma ögonblick som uterus töm-

des på största delen af sitt innehåll, afstannade blödningen från

sårkanterna nästan fullständigt. Placenta, som genom lifmoderns

hastiga sammandragning var nästan fullkomligt lös, uttogs jemte

hinnorna genom såret, hvarpå, och sedan lifmoderhålan med svam-

par befriats från ansamlad blod, uterus ytterligare sammandrog

sig, så att all blödning tycktes upphöra. Efter några minuter

förslappades dock uterus, och blödning inträdde, i synnerhet från

placentarstället, hvarifrån blödningen var mycket häftig. Pla-

centarstället fanns, såsom beräknadt var, i trakten af venstra

modertrumpetens inmynning i lifmodern. Patienten väcktes ur

narkosen, och nu börjades ett mödosamt arbete med den atoniska

uterus, som ej ville definitivt sammandraga sig. Invärtes gafs

secale cornutum 3 gånger i full dosis, dessutom Liqvor nervinus

Bangii, Liqv. Ammoniaci anisatus, och vin i varm buljong.

Lokalt användes friction af uterus, compression af dess väggar

mot hvarandra, isbitar i lifmoderhålan och jernchloridlösning på

placentarstället samt kalla svampar, hårdt tryckta mot de blö-

dande ställena. Under den dryga halftimme, som detta arbete

varade, drog sig än lifmodern tillsamman och blödningen upp-

hörde, än förslappades den och nytt blodflöde inträdde såväl från

uteri insida, som från sårkanterna. Detta upprepades en 10— 12

gånger. Blödningen var härunder jemförelsevis svagare ur sår-

kanterna, riklig från placentarstället och bl ef till slut, genom sum-

meringen af de upprepade flödena, ganska betänklig. Ändtligen

fylldes hela lifmoderhålan med ett stort isstycke och nu tycktes lif-

modern vilja stadigt sammandraga sig. Blödningen visade sig

ej mera, och en fjerdedels timme derefter skred man till anlägga tiåe

af förbandet. Det torde äfven böra nämnas, att man förut genom
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iioggran inspektion af uterinhålan öfvertygat sig om, att inga

delar af ägget qvarlågo, äfvensom att man medelst en Branns

aafvelsträngshållare, som från uterinhålan fördes genom moder-

inunnen ned i vagina förvissat sig om, att vägen för uterinse-

ereterna genom modermunnen var fri och obehindrad.

Lifmodern var nu sammandragen till storleken af ett barn-

hufvud och hade blott obetydligt sänkt sig ned i bäckenet, så att

man från buksåret kunde öfverse hela uterinsåret, som i sin yta

var blott obetydligt klaffande. Man fann nu också, att snittet i

uterus ej hade träffat dess midt, utan gick något diagonalt från

höger uppifrån snedt nedåt medianlinien — en följd af lifmo-

derns förut omnämnda vridning kring sin längdaxel under opera-

tionen.

Patienten befann sig vid full sans, pulsen jemn, 100 slag i

minuten, krafterna temligen goda, oaktadt den långvariga, stund-

tals häftiga blödning, för hvilken hon varit utsatt. 4 djupa

suturer, i hvilka peritoneum icke medtogs, anlades nu efter de

vanliga reglerna för sutur i bukväggen, hvarjemte några ytligare

suturse nodosaG flngo sin plats emellan de förutnämnda. En half

tum i nedre sårvinkeln lemnades öppen, men någon vel inlades

ej. Häröfver korsades nu de före operationen bakom q vinnans

rygg lagda, V/2 tum breda, långa häftorna, derpå en ceratlapp

med en dubbelviken compress utanpå, hvarefter buken omgafs

med magbindan, lätt åtdragen. Derofvanpå 2 isblåsor. Qvinnan

fördes nu i säng i ett särskildt för henne ensam afsedt, rengjordt

och nyvädradt rum, isoleradt från öfrige sjuka, och skulle om en

timme, om allt var lugnt, få ett morphinpulver. 2 yngre läkare

åtogo sig att under natten hålla vakt hos henne. Vid ett

besök hos den opererade fram på natten fann jag henne lugnt

insomnad.

Vid morgonbesöket följande dag fann jag hennes tillstånd

ganska tillfredsställande. Natten hade varit lugn och plågfri.

Hon hade sofvit flere timmar, ehuru med afbrott, begärt att dricka,

men ej klagat öfver någonting. Pulsen var på morgonen om-

kring 90, buken mjuk, ej uppdrifven, ingen ömhet, utom öfver
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sjelfva såret; uterus sammandragen, men ej så fast, som vid för-

bandets anläggande föregående afton, mera nedsjunken i bäckenet,

stående med fundus ungefär midt emellan nafveln och blygd-

fogen. Ingen blödning hade visat sig, utom ett sparsamt blo-

digt afslag. Modermunnen lättare tillgänglig, lemnade ledigt

plats för 2 finger. Temperaturmätning gjordes ej.

Barnet, som syntes vara friskt och lifligt, hade 2 gånger

blifvit lagdt till modrens bröst, och dervid sugit kraftigt. Brö-

sten något spända och ömma, innehöllo mjölk.

Fortsättning med isomslag föreskrefs; till dryck mjölk och

vatten, samt litet buljong. Sålunda fortfor det goda tillståndet

till klockan 3 på eftermiddagen, då patienten klagade öfver, att

magbindan tryckte för hård t. Den lossades, då buken befanns

något uppdrifven, hvarföre äfven häftorna omlades. Bukens ton

var tympanitisk åt begge sidor, men ingen ömhet förefanns. Pa-

tienten började blifva orolig, gjorde fåfänga försök till rapning,

men hade hvarken äckel, kräkning eller hicka, ej heller någon

väderafgång nedåt. Ett lavement af chamomillthé gafs, men utan

lindring. Buken blef under aftonens och nattens lopp mer och

mer uppdrifven, oron och beklämningen tiiltogo. Kl. 8 på qvällen

måste magbinda och häftor ytterligare lossas. Frampå natten

började dyspnoe visa sig, pulsen blef liten och påskyndad lika-

som andedrägten, den förra 120 den senare 36 i minuten. En

mängd försök gjordes att minska gasbildningen i tarmarne, åter-

gifva dem deras tonus och befordra åtgången af gasen uppåt och

nedåt. Invärtes gåfvos carminativa af fiere slag med tinct.

Nucis Vomicce, liqv. Ammoniaci anisat. m. m., ispiller och slut-

ligen ipecacuanha i full kräkningsdosis, men utan någon verkan.

Kräkning kunde icke framkallas. Utvärtes försöktes stora kalla

vattenlavementer, med en elastisk slang förda upp i groftarmen,

hvarvid visserligen med vattnet något gas medföljde, men utan.

lättnad; likaså fruktlöst användes friction och knådning af buken

med i isvatten doppade händer, och lika litet hjelpte varma badd-

ningar. Gasbildningen tilltog oafbrutet, och patientens buk var

slutligen ballonformigt utspänd med tydligt aftecknade contourer
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af de uppdrifna tunmtarmarne. Jag var ett ögonblick frestad att

med exploratiy trocart punktera några af de spända tarmvindlarne,

men som jag ei gång förut vid en nästan lika svår tympanites

(min första Ovariotomi, som dock aflopp lyckligt) försökt detta

utan någon fördel, afstod jag nu derifrån. Deremot försöktes

till sist att leda en stark induetionström från öfversta delen af nac-

ken till maggropen, för att reta ganglion coeliacum och n. vagus,

men detta blef liksom öfriga försökta medel utan verkan. Under

dessa bemödanden förgick natten, lungorna voro så uppåt skjutna

att tarmton träffades ända till 3:dje refbenet, extremiteterna blefvo

kyliga, cyanos inträdde, pulsen blef ytterst liten och hastig, 140

slag i minuten, respirationen flämtande, ytlig, 60 gånger i mi-

nuten, medvetandet fördunklades, och patienten dog asphyktiskt

klockan 4 på morgonen, 30 timmar efter operationen. Symp-

toiner af inre blödning eller af egentlig peritonealretning hade ej

förefunnits, och döden uppfattades såsom asphyxi genom lungornas

compression af den enorma gasuppdrifningen i bukhålan. Hennes

barn hade redan morgonen efter operationen blifvit döpt och der-

vid af sina faddrar, samtliga vid operationen närvarande medi-

cine studerande, fått namnet Carola Benedicta Ccesarea, hvar-

jemte faddrarne sammanskjutit medel till hennes underhåll under

det första året. Flickan, som blifvit såsom eget barn uppfostrad

af ett arbetsfolk på landet, lefver, är frisk men särdeles liten och

späd samt mycket lik sin moder, som för henne lät sitt lif.

Innan jag går vidare vill jag till denna operationshistoria

bifoga några reflexioner, som jag till en del omedelbart derefter,

under det färska intrycket af operationsförloppet, antecknade och

som otvunget ingåfvos mig af min då vunna erfarenhet. Ehuru

jag inom de 2 föregående åren gjort mina 2 första ovariatomier,

båda med lycklig utgång, och således ej var alldeles ovan att

operera inom peritonealhålan, måste jag dock bekänna, att det

icke var utan en viss oro, som jag skred till utförandet af denna,

måhända den mest ingripande af alla operationer, i hvilken två

menniskolif på en gång stå på spel, och som jag förut kände

blott ur böcker. Jag visste nämligen af egen erfarenhet mycket
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väl, att bokstudier, i fall, sådana som detta, ingalunda kunna

ersätta den insigt och trygghet, som redan en enda egenhändigt

utförd operation medför, och fruktade i synnerhet, att genom min

oerfarenhet barnets lif vid sjelfva operationstillfället kunde för-

spillas. Kaysers statistik (De eventu operationis Csesareae, Haf-

nise 1841) gifver vid handen, att omkring 30 procent af barnen

komma döda till verlden, eller dö strax efter födelsen, hvilket

vid denna operation ingalunda borde så ofta inträffa. Bortser

man från de fall, der operationen förrättats vid s. k. absolut

bäckenförträngning, der således fostret, hvarken lefvande eller

dödt och styckadt, skulle kunnat framskaffas per vias naturales,

och i hvilka fall möjligen fostret redan före operationen kunnat

vara dödt, — bortser man från dessa fall, säger jag, så bör ju vid

de flesta andra fall, eller der den s. k. relativa bäckenträngseln

indicerar operationen, densamma företagas blott då, när, utom öf-

riga vilkor, fostret visar otvetydiga tecken till ett kraftigt lif;

och om härvid 20 a 30 procent af fostren gå förlorade, ehuru

operationen egentligen icke alls träffar dem, så måste detta ofta

hafva berott på bristande skicklighet och påpasslighet hos ope-

ratören, som icke tillbörligt snabbt kunnat utveckla fostret ur den

öppnade uterus, samt derpå, att qvinnan redan förut under opera-

tionens gång förlorat så mycket blod, att fostrets lif gått för-

loradt. I begge fallen måste operatören känna sig delaktig i

skulden till fostrets död, och dessutom lida af det sorgliga med-

vetandet att utan det ringaste gagn hafva utsatt modren för en

så vådlig operation, som kejsarsnittet.

Det ruskiga i dessa möjligheter stod lifligt för mig, då jag

började operationen, och operationens förlopp visade ock, att det

befarade missödet, förlust af fostrets lif, var nära att drabba mig.

Vid närmare eftersinnande trodde jag mig finna, att det enda,

som kunde läggas mig till last, var snittets riktning i uterus.

Såsom ofvan blifvit nämdt, låg fostret med sin längdaxel snedt, med

sätet i venstra hypochondium och hufvudet på högra höftbensbladet,

således från venster och uppifrån nedåt och till höger; men lif-

modern hade vridit sig omkring sin längdaxel med högra sido-
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randen framåt, hvilken ställning den envist bibehöll älven sedan

snedläget för öfrigt blifvit redresseradt, så att högra trinda moder-

bandet låg utmed högra kanten af såret i bukväggen. Då jag

nu lade snittet i lifmodern alldeles utefter kroppens medellinia

på lika långt afstånd från begge sårkanterna i bukväggen, kom

följaktligen detta snitt i uterus att snedt från höger till venster

skära fostrets längdriktning, hvaraf åter följden blef, att, då lif-

modern efter hinnornas sprängning raskt sammandrog sig, fostrets

sätesända, som befanns instängd i venstra öfre hörnet af lifmoder-

1 ki lan, likasom i en blindsäck, låg så långt från den från högra

sidan af lifmoderbotten gående incisionen, att det i lifmodrens

starkt contraherade tillstånd blef omöjligt att med ett raskt

handgrepp utföra sätet ur sårets öfre ända. På samma sätt

förhöll det sig med hufvudändan i nedersta delen af lifmo-

drens högra sida, och det var mera instinkt än öfverläggning, som

förmådde mig att i det kritiska ögonblicket med handen under

fostrets buk tränga ryggen ut ur såret och derigenom närma

fostrets båda ändpunkter till såröppningen, hvarigenom ock fo-

strets lif blef räddadt.

Jag ville häraf draga den slutsatsen, att man, der foster-

kroppens riktning är noga känd, alltid bör lägga snittet i uterus

så parallelt som möjligt med denna riktning, äfven om såret här-

igenom blir litet diagonalt. I mitt fall lät icke uterus, trots upp-

repade försök, vrida sig så, att midten af framsidan presenterade

sig i såret. Jag hade då i stället bort maka hela lifmodern mera

åt höger ur medellin ien, så att öfre venstra delen af uteri fram-

sida blifvit synlig, hvarigenom snittet kunnat få en för fostrets

utskaffande gynsammare riktning.

Den våldsamma, hela snittytan öfversköljande blodströmmen

från sårkanterna, som alldeles skymde sårets botten, gjorde det ytterst

svårt att, såsom läroböckerna föreskrifva, undvika att skada ägghin-

norna vid uterinväggens genomskärning. Detta lyckades mig dock

sedan jag till följd af den häftiga blödningen, öfvergifvit min första

plan att göra incisionen i snittliniens midt, för att, enligt Scanzonis

och andras råd, börja med att i ena ändan af snittlinien i en liten
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utsträckning* med små försiktiga snitt söka blotta ägget. Jag

gjorde detta i öfre ändan af buksåret och kunde sedan, med ven-

stra pekfingret såsom ledare infördt mellan hinnorna och uteri

insida, med en skarp knif i ett enda snitt fullborda incisionen i

lifmodern. Detta sätt att gå tillväga synes mig vara särdeles

välbetänkt. Att på fri hand blotta hinnorna i uterinsårets hela

längd utan att skada dem torde i anseende till den häftiga blöd-

ningen vara hardt nära omöjligt och dessutom, äfven om det

skulle lyckas, på grund af tidsutdrägten medföra en alltför vådlig

blodsförlust. Misslyckas det åter, så rusar äggvattnet ut innan

snittet är fullbordadt, och svårighet för fostrets raska utveckling kan

uppstå. Om man deremot lyckas att blotta hinnorna blott så

mycket, att pekfingret kan införas mellan dem och lifmoderväggen,

kan man med ett enda snitt verkställa lifmoderns uppskärning

och derefter raskt spränga hinnorna, uttaga fostret och dymedelst

äfven till det minsta möjliga inskränka blödningen ur sårkanterna,

hvilken för tillfället nästan upphör, så snart lifmodern blifvit tömd

och sammandragit sig. Äfven om man icke lyckades bättre än att i

den lilla öppningen på lifmodern hinnorna skadades, vore dock

insnittet lika lätt fullbordadt. Handgreppet vid uteri genom-

skärning blefve detsamma, blott med den skilnad, att ägghinnorna

på samma gång delades utefter snittets hela längd, då det le-

dande pekfingret i sådant fall befunne sig innanför dessa. Ja!

fråga är, om icke det enklaste, och på samma gång- mest blod-

besparande sättet att bana sig väg till fostret vore att genast i

ena ändan af det blifvande snittet göra en tillräcklig incision

ända in genom hinnorna och sedan med en stark, rak bouton-

nerad skalpell på det införda pekfingret i ett drag genomskära

uterus i den utsträckning, som erfordras. Vattnet rusar visser-

ligen ut på samma gång, men så raskt som detta snitt kan verk-

ställas, torde det föga betyda, då venstra handen, som redan förut

med pekfingret är inne i ägghålan, omedelbart efter snittets full-

bordande kan hel och hållen tränga in för att fatta och utskalla

fostret. För min del är jag öfvertygad att många foster, som

vid operationens början haft kraftigt lif, men det oaktadt döda
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Bramdragits ur utorus, förlorat lifvet genom en dålig method för

uteri genomskärning, då antingen, vid den långsamma, försigtiga

snittföringen, lifmodern förlorat så mycket blod, att omsättningen

i fosterblodet blifvit otillräcklig, eller ock hinnorna för tidigt

skadats, och lifmodern fått så sammandraga sig, att fosterutveck-

lingen ur uterus ej kunnat gå för sig med tillbörlig skyndsam-

het I en del fall torde ock båda orsakerna hafva samverkat

till den beklagliga utgången.

Huru förklara den envisa blödningen från placentarstället,

som sa länge trotsade alla våra bemödanden 1

? Ur qvinnans före-

gående tillstånd kan ingen förklaring hemtas. Hon hade städse,

och äfven under grossessen, njutit en god helsa, företedde inga

symptomer af störd blodbildning eller circulationsfel, och hennes

uterus var vid operationstillfället stadd i kraftigt arbete. Möj-

ligen kunde det svåra vulnus som träffade lifmodern verka för-

lamande på densamma, såsom fallet vanligen är vid bristning af

lifmodern; men efter genomskärningen sammandrog sig lifmodern

ju genast så starkt, att stor svårighet för fostrets utskaffande

uppstod, och dessutom borde i sådant fall långvarig lifmoderblöd-

ning vara så godt som regel vid hvarje kejsarsnitt, hvilket dock

ingalunda är fallet. Jag kan icke frigöra mig från den tanken

att chloroformen hade någon del häri, så mycket mer som jag så

väl förut som efteråt tyckt mig finna, att blödningen under efter-

bördsstadiet ofta varit ymnigare och mera ihållande, om vid de

obsteriska operationerna chloroformering användts. Detta har i

synnerhet inträffat, der chloroformering blifvit använd i de lättare

fallen af vändning på fötterna, der hinnorna först vid sjelfva

operationen blifvit sprängda. Någonting analogt med den plöts-

liga uttömningen af lifmoderns innehåll vid en så beskaffad

vändning med extraction eger verkligen rum vid kejsarsnitt före

hinnornas bristning, i det att i begge fallen uteri contractions-

kraft i hög grad tages i anspråk, så vida blödning i svårare

grad icke skall inträffa. Att en långt drifven chloroformnarkos,

ehuru den icke upphäfver, dock nedsätter energien i de organiska

musklernas sammandragning, har en obstetriker tillfälle att i akt
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taga äfven i andra fall, t. ex. vid en lifmoderstrictur, som under

chloroformering väl icke fullständigt löser sig, men dock låter sig

mechaniskt öfvervinnas lättare än förut. På grund häraf tror

jag mig verkligen liafva rätt att åtminstone till en del på den

långvariga och djupa chloroform-narkosens räkning, få skrifva

lifmoderns ofullkomliga och lätt i förslappning öfvergående sam-

mandragningar, hvaraf det långvariga och ymniga blodflödet var

en följd. Blefve jag i tillfälle att ännu en gång utföra ett kej-

sarsnitt, skulle jag helt säkert ej chloroformera qvinnan, utan i

stället genom lokal anaesthesi efter Richard sons method söka lindra

hennes plågor. Då jag gjorde operationen var denna method än-

nu ej bekant, men några år efteråt (1866) och flere gånger se-

dermera har den lokala amestheseringen med framgång blifvit an-

vänd just vid denna operation. Af alla medel, som kommo till

användning i mitt fall, visade sig isen, rätt kraftigt använd, så-

som det bästa blodstillande medlet. Uterinhålan, fylld med ett

isstycke af en knuten hands storlek, krympte definitivt till sam-

man och blödningen upphörde för alltid.

Redan Lauverjat föreslog, på grund af ett lyckligt försök af

Lebas, att vid envis haemorrhagi ur uterinsåret med suturer förena

sårränderna, för att derigenom få blödningen att upphöra. Kilian

(Die Greburtslehre etc. Frfrt
a
/M. 1850) omtalar detta förslag, såsom

något, hvilket väl ingen på älvar kan sätta i fråga, och Scanzoni

(Lehrb. d. Geburtshulfe, Wien 1855) förkastar det äfven på, såsom

det a priori vill synas, mycket goda skäl. "Anlägger man säger

han, "suturerna i organets förslappade tillstånd, blifva de naturligtvis

alldeles overksamma, och gör man det i det ögonblick, då uteri

väggar äro sammandragna, så skära suturerna genast igenom

den sköra väfnaden, så snart lifmoderns volum genom förslapp-

ning af dess väggar förstoras". Han uppgifver, att detta händt

honom sjelf vid en operation 1847. Icke allenast Scanzonis auc-

toritet utan äfven den omständigheten, att blödningen i mitt fall

hufvudsakligen uppträdde från uteri insida, förnämligast från pla-

centarstället, afhöll mig från att pröfva Lauverjat förslag. På

sista årtiondet har dock denna method ånyo blifvit flere gånger
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pröfvad och af en del operatörer prisad såsom särdeles verksam

och välgörande, i det att icke allenast blödningen ur sårränderna

för ögonblicket hämmas, utan äfven blödning efteråt, sedan buk-

sa ret slutits, blir omöjlig-, hvarjemte suturerna skola skydda mot

faran af locliialafsöndringens utträde i bukhålan genom såret.

Ännu Schrooder (Lehrb. d. G-eburtshulfe, Bonn 1874), nämner

denna åtgärd såsom mycket betänklig och fäster uppmärksamheten

på de svårigheter, som organets föränderliga storlek förorsakar,

men, säger han, "då uterinsåret gapar bredt, och blödningen ej

låter sig stilla, måste man dock alltid återkomma till uterinsu-

turerna." Länge ihållande blödning ur uterinsårets snittytor är,

att döma af operationsberättelserna, en icke ovanlig tillfällighet;

blödningens uppträdande ånyo, sedan buksåret slutits, med blod-

utgjutning i peritonealhålan omtalas emellanåt såsom orsak till

olycklig utgång för modren; lika ofta omtalas häftiga perito-

niter till följd af lochialsecretets utträdande ur uterinsåret. Då

vid den äldre methoden att lemna åt uterus sjelf att genom sin

sammandragning sluta såret ofvan uppräknade faror verkligen

icke kunna förekommas, så är det utan tvifvel oriktigt, att på

blott theoretiska förutsättningar förkasta en åtgärd, genom hvilken

dessa farliga tillfälligheter åtminstone till någon del möjligen

skulle kunna förekommas.

Erfarenheten är här, såsom öfverallt inom medicinen, den

enda domarinnan, och en erfarenhet om uterinsuturen kunna vi

redan sägas hafva. Uterinsuturen efter kejsarsnitt har nemligen

under det sista decenniet ganska ofta utförts i England, Frank-

rike, Tyskland, Italien, Nordamerika och äfven en gång i Sverige

(Netsels fall, Nord. Med. Archiv B. VII.) i 17 från 1866 till

1875 publicerade fall der uterinsutur användts, hafva 14 slutat

lyckligt för qvinnan. Utan tvifvel skulle dessa siffror kunna

betydligt ökas, om alla fall, i synnerhet de olyckligt aflupna, vore

offentliggjorda, och sannolikt finnas äfven af de lyckliga åt-

skilliga, som ej kommit till min kännedom. De af mig anförda

siffrorna hafva derföre visserligen icke någon absolut giltighet,

men de visa dock, att i inånga fall uterinsuturen utan olägenhet
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fördragits och, då man väl icke får betvifla författarnes uppgifter,

äfven stillat den blödning-, hvarföre de i första hand blifvit an-

vända. Klart är, att om man lyckas genom suturer fixera ute-

rinsårets snittytor tätt mot hvarandra, de skola ömsesidigt tam-

ponera hvarandra, och blödningen dymedelst blifva stillad. Klart

är också, att om dessa suturer förmå att fullständigt motverka

den starka benägenhet till ektropieriug, som den yttre delen af

muskeltrådarne i uterinsåret hafva, och om således äfven under

de första dagarne efter operationen den genom suturerua åstad-

komna noggranna appositionen mellan sårränderna kan vidmagt-

hållas, äfven efterblödning ur snittytorna inåt peritonealhålan

skall förekommas, likasom det ock är klart, att härigenom ut-

träde af lochialsecret genom såret skall förhindras. Men här är

ett ledsamt "om", som icke kan elimineras, ty lika klart är ock-

så, att vid uteri ofta ganska raskt vexlande volym- och formför-

ändringar, under de första timmarne och dygnen, dessa suturer

omöjligt kunna hålla allt, hvad man under annat förhällande af

dem kunde vänta, hvilket äfven åtskilliga operationshistorier be-

kräfta, i det så väl blod- som lochial-utgjutning i peritonealhålan

vid obduktionerna anträffats. Emellertid tyckes deras omedelbara

verkan till stillande af den primära blödningen vara ganska till-

fred sstäl lande, och något böra de äfven senare kunna medverka

till förebyggande af de sekundära farorna från och genom såret.

Lägger man till den jemförelsevis obetydligare erfarenheten från

kejsarsnittet livad ovariotomien lärt oss om den ringa faran af

förlorade ligaturer inom peritonealhålan, så torde anläggandet af

suturer vid envis blödning från uteri sårränder efter kejsarsnitt

nära nog kunna anses såsom en pligfc. Hvad materialet och

användningssättet af suturerua beträffar, hafva under senare åren

olika försök blifvit gjorda. En del, Giirther (Arch. f. Gynoecol V,

3) och Netzel m. fl. hafva användt förlorade silkessuturer, andra,

Silvese, Fournier, silkessuturer, hvars ändar ledts ut genuin

buksåret. Dibble (New York mod. rec. 1868) använde körs-

närssöm med lin hamptråd, Guéniot (Bullet. gén. de Thera-

pie. 1870), körsnärssöm af silke, Spencer Wells äfvenså genom-

Mesterton: Ett Kejsarsnitt. 2
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löpande sinn, livars ena ända fördes ned i vagina, för att sedan

genom dragning i densamma aflägsna tråden, sedan sömnen delvis

skurit igenom. Andra begagna silfversuturer, Baker Bro™,

(Brit. Med. Journ. 1868) Säger, Thomas (Tijdsehr v. Ge-

neesk. 1873) begagnade förlorade silfversuturer. Baudon (Bec.

de Mém. de Méd. Mil. 1869) föreslogen silfversöm, genom hvilken

båda sårkanternas peritoneum viscerale skulle bringas i nära

beröring med hvarandra och med peritoneum parietale i buksåret.

Han ville nemligen att silfvertråden skulle föras genom hela

tjockleken af begge sårränderna i uterus, derefter korsas frampa

literns, och den venstra sidans suturända föras genom bukväggens

högra sårkant, den högra genom den venstras, hvarefter ändarne

skulle sammanvridas öfver en kautschukplatta utanpå buksåret.

Han uppger sig icke hafva försökt methoden, och man föreställer

sig gerna, att stora svårigheter skola visa sig vid försöken att

aflägsna suturerna, om det ens alls lyckas. Barnes (Lond. Obstetr.

Transact.), som haft samma idé, har tänkt på denna svårighet

och sökt undvika den genom att fästa starka trådslingor omkring

den del af suturerna, som vetta in åt lifmoderhålan, och leda nt

dem genom modermunnen och vagina, för att sedan på åttonde

dagen medelst dragning i dessa slyngor kunna luckra suturerna

inåt lifmoderhålan och från denna genomkiippa dem, hvarefter

hvardera hälften af hvarje sutur skulle från bukytan utdragas.

Slutligen har Yeit i 2 lyckligt aflupna fall till förlorade suturer

använd t Catgut. Om jag sknlle få döma af min erfarenhet från

ligaturer vid ovariatomier, och från verkan af olika slags suturer

t. ex. vid vesicovaginalflstlar, är materialet temligeu likgiltigt,

endast tråden är fast, jemn, väl desinficierad och suturen väl an-

lagd. För öfrigt skulle jag helst använda de enklaste suturerna.

de förlorade.

En iakttagelse, som jag vid operationstillfället beslöt att

taga ad notam, var den tomma urinblåsans ovanligt höga stånd.

En mindre försigtig incision i peritoneum nedåt skulle i mitt fall

ovilkorligen träffat och genomskurit blåsans apex. Jag förmodar

att detta ovanliga förbål lan de berodde på bäckenfelet, i det att
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den trånga bäckenhålan icke förmått härbergera alla bäckenorga-

nerna, ulan blåsan småningom trängts uppåt, till sin plats vid

operation still fallet . Om denna förmodan är riktig, sä följer der-

af, att chirurgen alltid bör tänka på möjligheten af urinblåsans

ovanligt höga stånd vid kejsarsnitt för bäckenträngsel.

Obduetion 31 timmar efter döden. Yid bukhålans öppnande

befanns uterus ligga bakom främre bukväggen och sträcka sig

uppåt något öfver nafveln. Tarmkanalen är gasfylld, i synner-

het äro ventrikeln, duodenum, de öfre tunntarmslyngorne och

colon transversuin starkt utspända, diaphragma härigenom betyd-

ligt uppskjuten, så att dess högsta hvälfning motsvarar 4:de in-

tercostalruminet. Peritonealbeklädnaden på de gasfyllda tunn-

tarms! yngorna är lifligt injicierad i en half tums breda ränder,
o

parallela ined tarmens längdaxel. A motsvarande peritoneum parie-

tale finnas dylika injectionsränder. Endast på några inskränkta

ställen af nämnda tarmslyngor finnes ett tunnt hinnaktigt, fibrinöst

exsudat. Omentum är helt och hållet hoprulladt mot colon trans-

versum, hvilken med sin nedre kant hvilar mot öfre randen af

uterus. I peritonealsäcken finnes endast en ringa mängd, 2 uns,

tunn mörk vätska, men i öfrigt intet spår till blodutgjutning.

Uterus ligger med större delen af sin massa i bukhålans venstra

hälft samt är vriden kring sin axel, så att dess högra kant vetter

snedt framåt. Framför densamma sträcker sig urinblåsan, som,

ehuru tom, har en långdragen form, nästan upp mot nafveln.

Den blåsan omgifvande bindväfven är oedematös. Dess slemhinna

är blek och frisk. I urinröret, som är vidt, är slemhinnan lifligt

injicierad. Uterus mäter från fundus till orificium uteri externum

IOV2 tum, dess största bredd är 6 tum. Såväl på dess främre

som bakre sida finnas några subperitoneala fibroider, af hvilka

den störsfe har en hasselnöts storlek. 1 den högra, framåt vridna,

hälften af uteri främre vägg finnes en utifrån uppifrån, nedåt och

inaf gående incision, fullt motsvarande och parallel med den

förut nämnda i främre bukväggen. Afståndet från fundus till

den öfre vinkeln af delta, sår är 372 tum, sårets längd i perito-

nealytan 4'/j tum, i inre ytan al* uterus 3
l

/2 tum. Snittytorna
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it ro slappa och blodimbiberade; sårikanterna i peritonealytan äro pi

midten af sårets längd 27_> tum skilda från hvarandra, och högra

sårranden i peritonealytan är på ett ställe endast 8 linier af*

lägsen från ligam. uteri rotundum; sårkanterna i uteri inre yta

äro åter i fullständig contact med hvarandra, men ej samman*

lödda. På insidan af corpus uteri är slemhinnan delvis gelée-

art ad t upplöst. Uterincaviteten är tom, utan ägghinnerester, blod

eller placentardelar. Under densamma visa sig smärre hampfrö-

stora blodcoagula, Placentarstället, beläget i venstra hörnet af uterus

vid tubarmynningen, har en diameter af 872 tum och erbjuder en

ojeinn såryta med kärlens mynningar fyllda af blodproppar. Mo-

dermunnen 1 tum i diameter, ligger 2 tum från nedre sårvinkeln

i peritonealytan. Uteri slemhinna i moderhalsen är mörkfärgad

brunröd, geléeartadt upplöst. Vid snitt i uteri väggar befinnas

dessa vara fullt friska och kärlen deri innehålla dels tjockflytan-

de blod, dels smärre lösa blodcoagula.

Portio vaginalis uteri är slapp, mörkfärgad och försedd med

smärre erosioner. På sidorna af modermunnen finnas några smärre

remnor i uteri substans. I sidopartierna och bakre delen af portio

vaginalis blodinfiltrat under slemhinnan. Vaginas slemhinna blek

med starkt utvecklade rugse och papiller.

Ovarierna äro stora, slappa, temligen blodrika samt försedda

med några corpora lutea.

I bäckenet är promontorium serdeles framstående, så att

conjugatan i öfre bäckenöppningen endast mäter 2 tum 7 linier.

Det visar för öfrigt alla diametrar och omfång förminskade, men

företer ej någon betydligare deformitet eller någon exostos. Bäcke-

nets närmare beskrifning meddelas längre ned.

Mjelten är af vanlig storlek, form och con si stens, snittytan

till färgen ljusbrun, ojemn, visar starkt utvecklade såväl trabekler

som malpighiska eorpuskler. Båda binjurarnas corticalsubstans

fullständigt fettvandlad, märgsubstansen mörkbrun, upplöst. Den

venstra njuren af normal storlek, consistens och form; tunican låter

med svårighet aflossa sig, men substansens yta derunder är jemn,

såväl de raka som de krokiga urinkanalerna äro starkt grann-
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terade och njurens bada substanser hypersemiska. I högra njuren,

som för öfrigt liknar don venstra, träffar nian i coni medullares

temligen begränsade, runda, gråhvita, svåliga ställen af en ärtas

storlek.

Ventrikeln innehåller en ymnig, mycket grumlig orangefargad

vätska. Slemhinnan visar sig blek och frisk, utom i pylorustrakten,

der den är starkt mamelonnerad och förtjockad. Mynningen af

ductus choledochus är öppen och fri. Gallblåsan innehåller gul,

seg galla i vanlig mängd.

Lefvern är af vanlig form, men temligen stor, consistensen

är degig, snittytan ojenin, matt grågul, mindre än normalt genom-

skinande, företer ett utseende, som om den vore kokad. Acini

äro i allmänhet otydliga, men der de kunna urskiljas, äro de be-

tydligt förstorade. Lefverns blodhalt synes vara knappt normal.

Nedre delen af tunntarmen och hela groftarmen innehåller gall-

färgade t;eces af vällingconsistens. I jejunum är slemhinnan blek,

här och der gallfärgad. De solitära körtlarne äro i hela tunn-

tarmen särdeles talrika och uppsvälda, från ett knappnålshufvuds

till ett hampfrös storlek. I ileum äro de peyerska körtel-

grupperna deremot få och knappast märkbara. I coocum ingen

körtelansvällning. Slemhinnan der liksom i hela groftarmen och

i rectum blek och frisk.

Hufvudhålan utefter sinus longitudinalis starka pachyoniska

granulationer. Venerna, såväl i hjernans bas, som convexa yta

och särdeles dess venstra sida voro starkt utspända af mörk tunn-

Uytande blod. Lösa blodcoagula anträffas i arteria basilaris, cir-

culus Villisii och arterise fossoe Sylvii. Hjernans ventriklar äro

nästan tomma och af normal vidd. Hjernans massa visar myc-

ken venös blodöfverfyllnad. Venerna i förlängda märgens yta

starkt utspända af blod och märgens substans mycket blodprick ig.

Brösthålan: hjcrtsäcken innehåller en temlig mängd klar,

halmgul vätska. Högra hjertkanimaren kännes slapp. Den inne-

håller liksom högra förmaket en särdeles stor mängd svart, någol

löst coagulerad blod. Hen venstra hjertkammaren kännes fast

och starkt sammandragen och är nästan alldeles blodfom. Her-
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emot innehåller venstra förmaket en mindre qvantitet mörk half-

(lytande blod. Högra ostium venosum vidt och slappt, tricuspidal*

valveln och arterise pulmonalis valvler friska. Venstra ostium veno-

sum kännes trångt, mitralvalveln något förtjockad, äfvensom dess

chordae tendinese, aortas valvler och inro hinna blodimbiberade,

men friska. Muskulaturen i venstra kammaren af vanlig tjocklek,

i den högra något tunn. Blodet i de större kärlen mörkt och

titnnflytande. Båda lungorna till volymen små. Venstra lungan

är med sin bakre och undre yta fastväxt vid bröstväggen och

diaphragma. Den är öfverallt luftförande, men mycket blodhaltig,

så alt snittytan öfverallt visar en svartröd färg. I de större

grenarne af arteria pulmonalis finnas några blodcoagula. Högra

lungan är endast med spetsen fastväxt vid bröstkorgen. Mot-

svarande denna fastväxning finnes en bindväfshyperplasi i lungans

väfnad. Högra lungan är ock lufthaltig, något oedematös och starkt

blodhaltig. I grenarne af arteria pulmonalis finnas långa blod-

coagula. dels ljusa och fasta, dels mörka och lösa. Ingenstädes

häfta de vid kärlets väggar. Luftrörens slemhinna är i begge

lungorna starkt mörkröd och mycket blodimbiberad. Bronchial-

körtlarne af vanlig storlek, starkt pigmenterade så i bark, som

märg. Luftstrupen innehåller något blodfärgadt slem. Dess slem-

hinna är lifligt rodnad. Larynx frisk.

Af obduktionsberättelsen framgår otvetydigt, såsom ock symp"

tomerna under lifstiden gåfvo vid handen, att patientens död var

en följd af den enorma gasuppdrifningen i ventrikel och tarmar,

li varigenom respirationen i de uppåtskjutna lungorna så inskränk-

tes, att asphyxi inträdde. Ännu efter döden stod diaphragma-

hvalfvet upp till fjerde intercostalrummet. Hjertats beskaffenhet,

med dess slappa, blodfyllda högra hälft, under det den venstra

var tom och sammandragen, lungornas blodöfverfyllnad, likasom

hypersemien i hjernan och medulla ablongata tala för en död nio-

do asphyctico. Lefverns förhållande, dess grumlighet och ansväll-

ning, var likaså en följd af den störda circulationen i lungorna.

Hen lindriga, begynnande peritonitis, som förefans, kan ej för-

klara döden och var ej större till utsträckning och intensitet, än
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som antagligen efter hvarje operativt ingrepp inom bukhålan måste

visa sig. Jag vill icke ens låta peritonealretn ingen gälla såsom

förklaringsgrund till gasuppdrifningen. Väl är det sant, att

en enteroperitonitis åtföljes af gasuppdrifning i tarmarne, bero-

ende på paresen af tarmmuskulaturen, hvarigenom de sig bildande

tarmgaserim qvarhållas; men här var gasbildningen så våldsam,

så hastig, att den lilla peritonealretniugen ej räcker till att förklara

densamma.

Det torde ännu vara en öppen fråga, huru tarmgaser vid

vissa nervösa tillstånd uppstå; hvarifrån den hysteriska qvinnan

får sina trumpetande vapörer, hypoehondristen sin väderspända

buk; hvarföre vissa sinnesaffecter, vrede, rädsla etc. hos en del

personer åtföljas af väderbildning. Säkerligen kan det i sådana

fall hvarken vara följder af en plötslig decomposition af tarm-

innehållet, ej heller af något hinder för befintliga gasers afgång.

Det synes mig icke återstå annat, än att antaga en gasafsöndring

från tarmväggarna ur blodet, beroende på en störd och förändrad

innervation till viseera. Yid hysteri och hypochondri m. m.

ligger detta antagande nära till hands, och i mitt fall af kejsar-

snitt synes det icke heller ligga långt borta. Hvarje chirurg

känner af erfarenhet den s. k. "choc/n på nervsystemet vid

mera ingripande operationer och ännu mera vid svåra krossningar

och slitningar genom jord- eller byggnadsras, fall från höjder,

genom machinolyckor eller krigsprojectiler, visande sig såsom en

nervös adynami, apathi och collaps, som ofta nog för patienten i

grafven, ehuru skadan i och för sig under andra förhållanden

icke borde hafva gjort det. Ett analogt förhållande synes mig ega

rum vid kejsarsnittet. Här träffas plötsligen af ett svårt våld

ett organ, som vid hafvandeskapstidens slut innehar den högsta

dignitet och livars kolossalt utbildade ganglier och nerver just i

detta- ögonblick hafva en storartad, lifsvigtig uppgift sig förelagd.

Afven här är således en "choc", ehuru den nästan uteslutande,

eller åtminstone hufvudsakligast träffar det organiska nervsystemet

i och genom det stora, uterinsåret. Derur ville jag förklara den

störda, och djupl förändrade innervationen hos bukens viscera,
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som i mitt fall uppträdde med paralysi i tarmmuskulatnreii

och en excessiv gassecretäon från tarmarnes väggar. Jag' liar

rid fall af traumatisk peritonitis, t. ex. vid ovaroitomi sett unge-

får en lika enorm, ehuru långsammare utvecklad tympanites,

der dock allt slutligen aflupit lyckligt, emedan organismen, hvars

krafter icke voro samtidigt uttömda, hvarken genom stor blodför-

lust, eller en choc på nervsystemet, sådan som vid kejsar-

snitt i 't. hade förmåga att reagera genom kraftig ansträngning af

de yttre respirationsmusklerna, hvarigenom asphyxi förekoms.

Många erfarne författare, en Kilian, Scanzoni, Schröder m. il.

erkänna också delta nervösa, moment vid kejsarsnittet, som stun-

dom under de första dygnen röfvar patienten från operatören.

Säkerligen hade det långvariga arbetet med blödningens stillande,

hvarunder Literinsåret, liggande i öppen dag, länge och på mång-

faldigt sätt irriterades, sin andel uti, att nervchoen här anto.o*

on sa grav form.

Kejsarsnittet är helt visst en operation, som ingen företager

annat än uti yttersta nödfall, men när detta nödfall inträfar,

och omständigheterna för öfrigt äro sådana, att utsigter till lyck-

lig utgång förefinnas, är det en operation, som ingen annan än

qvinnan sjelf har rättighet att förvägra läkaren. Då läkaren,

efter consultation med några tillkallade colleger och blifvande

assistenter, i samstämmighet med dem finner operationen böra

och kunna foretagas, och då qvinnan, fullständigt och samvets-

grant upplyst om operationens betydelse för henne, härtill gifvit

sitt samtycke, hafva alla andra, make, föräldrar, eller barn för-

lorat all rättighet att protestera deremot eller söka förhindra opera-

tionens utförande. Att sådant ändå skett och kan ske är illa

nog och borde af lagen förhindras. Vägrar åter qvinnan, så

måste detta anses vara hennes obestridliga rättighet, då det gäl-

ler en operation, i hvilken icke ens hälften af de opererade komma

igenom, och då det är fråga om att med denna risk försöka att

rädda ett ännu ofödt lif, som dock 30 gånger bland 100 redan

under sjelfva operationen går förlorad! Högst oriktigt synes

mig läkaren då förfara, om han följer Kilians råd att vänta med
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fostrets styckning' till dess alla lifstecken hos detsamma upphört.

För fostret blir ju vinsten ingen, men faran för qvinnan ökas

med hvarje timme, som obegagnad går förbi; och högst oegentlig

synes mig äfven grunden för detta råd, då han säger, att qvin-

nan genom sin vägran vill förmå läkaren att i oträngdt mål

blifva fostrets mördare, hvartill han ej bör låta tvinga sig. Långt

ifrån att på sådant sätt liksom straffa qvinnan för det hon ut-

öfvar sin naturliga rätt att sjelf efter godtfinnande våga sitt lif

eller ej för en osäker vinst, bör läkaren tvärtom med oförmin-

skadt deltagande söka så väl som möjligt uppfylla den del af

sitt ädla värf, som då återstår för honom, nemligen att utan af-

seende på det till undergång dömda fostret göra allt för att

rädda modren.

Bäckenet,

som förvaras under n:o 38 i universitetets vackra och dyrbara

samling af pathologiska bäcken, är till sin allmänna charakter

ett allmänt förträngdt bäcken med fullkomligt qvinlig typ och

företer ingen anomali i texturen. Utom denna allmänna förträng-

ning visar bäckenet följande afvikelser från det normala; sido-

väggarne hafva ett mera rakt förlopp än tillbörligt och samman-

stöta i blygdfogen under en mindre vinkel än normalt; korsbenet

företer såväl till form som läge den betydligaste afvikelsen. Det

har sin normala bredd emellan båda ileo-sacral fogarne, men är

hoptryckt uppifrån nedåt, så att dess främre yta bildar en nästan

fullkomlig halfcirkel, hvars chorda är 2" och hvars radie

är 9 7
/i)

"'• Korsbenet är så djupt nedträngdt i bäckenet, att dess

linea-prominens befinner sig
l

j{ nedanom öfre bäckenöppningens

plan och så vridet omkring sin tväraxel bakåt, att dess fogyta

mot sista lumbarkotan med sitt plan stupar in mot bäckenet så

mycket, att dess förlängning framåt skulle framträda en tum

nedanom blygdfogens underkant. Härigenom bildar linea promi-

nens en skarpt inåt bäckenet i ungefärligen bäckenets spatiuin

Mesterton: Ett Kejsarsnitt. 3
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maximum framspringande convexitet, på hvardera sidan omhvilken

hörngroparne bilda starkt tillbakasvängda IV2" breda och l
1
/*"

djupa bugter, livilket djup till en del betingas deraf, att korsbenets

sidoflyglar bilda en stark concavitet framåt. Till följd af denna

korsbenets felaktiga ställning eger en stark lordos rum i lumbar-

delen af ryggkotorna, livars 4 nedersta kotor deltaga i densamma.

Promontorium verum ligger till följd häraf V2" nedanom öfre

bäckenöppningens plan och en rät linea, dragen från blygdfogen

rätt bakåt i öfre öppningens plan, träffar nedersta lumbarkotans

corpus ungefär på dess midt. I föreningen emellan öfversta sacral-

och nedersta lumbar-kotan märkes en glidning framåt af den

sednare öfver den förra, hvarigenom midten af nedersta lumbar-

kotans fogrand mot korsbenet kommer att skjuta inåt bäckenet.

2" framom samma punkt på linea prominens.

Bäckenets form och storlek kunna föröfrigt lättast bedömas

af de bifogade plancherna, hvilka äro strängt naturtrogna och

tagna i naturlig storlek.

Bäckenets mått tagna på det färska renpreparerade bäcke-

net voro:

Öfre bäckenöppningen

:

Midtvidden 2" 7"',

tvärvidden 4" i
1
/^',

högra sneddvidden 4" lVs",

venstra sneddvidden 4".

omfånget 11" 1".

Spatium maximum:

tvärvidden 3" lO 2/^",

sneddvidderna 4" 5"'.

Bäckenpasset:

tvärvidden 3" V/i'.

Nedre bäckenöppningen

:

midtvidden, då spetsen af stjertbenet befinner sig i orub-

badt skick 3" 2
/i\
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detsamma, då stjertbenet är så mycket som möjligt till-

bakatryckt 4" l
7
/o

"',

tvärvidden 3".

Kortaste afståndet emellan bäckenets främre och bakre vägg-

från nedre randen af sista lumbarkotan till midten af blygdfogen

2" 6 2
/V".

Afståndet mellan båda tubercnla pnbis 2" 4".

Höjden af blygdfogen 1" 9".

Höjden af bäckenets sidoväggar 3"
5'/i>

"'•

Distantia sacro-cotyloidea dextra 2" -/a";

sinistra 2" l
7
/o'".

Korsbenet.

Corda sacralis 2" lVa'",

sacralbågens djup 9 7
/f,

största bredden på framsidan 3" 7
79 "',

bredden af högra korsbensflygeln 107a "',

venstra „ 9 7/^"'
?

längden af korsbenets framsida, då krökningen tänkes ut-

rätad 2" 9",

tjockleken af korsben sfogytan från promontorium till basen

af processus spinosus 2" 2 ".

Ehuru detta bäcken, oafsedt dess allmänna förträngning, ge-

nom abnormiteten i dess bakre vägg måste vid förlossningstill-

fället verka hinderligt på samma sätt som ett spondylolisthetiskt

bäcken, torde man dock strängt taget icke kunna anse felet här

vara en äkta spondylolisthesis, om än en ringa glidning framåt

af den nedersta sacralkotan verkligen förefans. Snarare vore

jag böjd för att här antaga en partiel rachitism under någon

period af qvinnans lif hufvudsakligen uppträdande uti korsbenet,

som äfven genom en viss grad af klumpighet i formen skiljer

sig ifrån de öfriga bäckenbenens gracila byggnad. Den starka

hoptryckningen uppifrån nedåt, den starka concaviteten framåt
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jonito don betydliga stnpningen framåt af korsbenets öfre yta

synas mig tala härför. En egendomlighet, som något påminner

0111 förhållandet vid spondilolisthesis, bör jag dock icke lemna

oanmärkt, att nämligen den nedersta lnmbarkotans båge endast

genom broskväfnad var förbunden med dess corpns.
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Johan Tobias Sergel

utgör otvifvelaktigt ett af Sveriges stora minnen, som det kan

göra godt att betrakta, då man i en högtidlig stund stannar

för ett ögonblick och eftersinnar, livad som varit, innan man

går nya, obekanta öden till mötes. Han är nämligen en bland de

få svenskar, hvilka icke blott intaga, en af de främsta platserna

bland fosterlandets store, utan som äfven, likasom Gustaf II

Adolf, Linné, Scheele och Berzelius, om också ej i lika hög grad

som dessa, tagit del i den stora menskliga utvecklingen och be-

teckna en bestämd punkt i kedjan af de idéer, genom hvilka

menskligheten uppfostrats och gått fram till ett bättre. Och

dock är i afseende på Sergel glädjen öfver detta förhållande icke

oblandad. Är han en af milstolparne på idealets kungsväg, så

blef han dock icke allt, hvad han kunnat blifva. Först och

främst var han hemfallen åt det tragiska, som alltid för ett

C. 11. Nyblom : Johan Tobias Sergel. 1
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snille ligger deri att vara son af ett litet och fattigt folk,

och denna hämmande skranka kan blott under de allra lyck-

ligaste och gynsammaste förhållanden fullt öfvervinnas, såsom

händelsen var med Thorvaldsen. Vidare lefde han under yttre

omständigheter, som tvungo honom att afbryta sin utveckling*

just i dol ögonblick, då han stod färdig att bli verkligt stor

och sjelfständig, och att draga sig tillbaka till vår torftiga nord

från del land och de inflytelser, hvilka ensamma voro i stånd

alt lata de blommor, hans snille utvecklat, knyta frukt och dessa

frukter mogna. Afsigten med denna uppsats är att på grund-

valen af den åsigt, som framstäldes i författarens föreläsningar

år 1864 "Om den antika konsten och dess pånyttfödelse", be-

visa det ena och det andra af dessa påståenden samt på sam-

ma gång gifva en bild af Sergels lif och utvecklingshistoria

genom en sammanställning af de uppgifter, som förefinnas i ett

och annat konstnärslexikon, i "Biografiskt Lexicon öfver namn-

kunnige svenske män", i "Svea, tidskrift för vetenskap och

konst", i Franzéns minnestal i Svenska Akademien 1815, hvar-

till särskildt komma de upplysningar, som kunnat hemtas dels

ur den ej länge sedan för Nationalmuseum förvärfvade sam-

lingen af Sergels handteckningar, dels ur några brefsamlingar

på kungliga biblioteket i Stockholm och på Upsala Universi-

tets bibliotek.



L

Bildhuggarekonsten utgjorde som bekant det renast mot-

svarande uttrycket för grekernas liela själsförfattning, för deras

inre ocli yttre lif. Hon liar nämligen gifvit form åt deras reli-

giösa föreställningar, deras myter och sagor, och hon har äfven

i oförgängliga bilder återspeglat dragen af en mensklighet, som

endast behöfde afbildas för att återgifva en typ af fullkomlig-

heten, hos hvilken således verklighetens verld och idealets lågo

hvarandra så nära som möjligt. Denna höga fullkomlighet nådde

den grekiska bildhuggarekonsten genom trenne stora egenskaper,

nämligen dels genom en naturuppfattning, som, på samma gång

den var sann och lefvande, äfven var naiv och ideal, dels ock

genom en instinktlik stilkänsla, som redan från första stunden

höll konsten inom sina naturliga råmärken och utan alla öfver-

drifter och utsväfningar kände sin begränsning såsom en inne-

boende naturlag, utan att behöfva genom kamp och under fam-

lande reflexionsförsök bana sig väg till det rätta. Derför är,

också en bestämning af den grekiska plastikens väsen på samma

gång en bestämning af denna konsts eget väsen: den grekiska

bildhuggarekonsten är och blir lagstiftande för all plastisk fram-

ställning.

Men så har det ej alltid varit. Redan då den grekiska

konsten 150 år f. Kr. flyttade öfver från Hellas till Rom, var

förhållandet ändradt och vardt så allt mera och mera. livad

naturuppfattningen beträffar, lade konsten uteslutande vigt på

att vara sann och lefvande, det vill säga naturlig och slående i

sin verkan, men hon förlorade allt mera do båda andra, egen-
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skaperna, atl vara naiv och ideal: hon vardt beräknad, reflek-

terad, effektsökande, och hon förlorade sig allt djupare i reali-

stiskt återgifvande af en verklighet, som aflägsnade sig allt längre

från idealet, till dess hon, efter att i Antinoustypen ha gjort en

sista kraftansträngning såsom idealbildande, stannade, såsom Jacob

Burkhardt säger, genomträngd af fasa framför Caracallas fruk-

tansvärda hufvud, hvarefter hon så småningom bortdog i tomhet

och oförmåga, livad stilkänslan angår, slappades den i samma

mon som naturuppfattningen förfalskades, och denna afslappning,

som dock på samma gång bebådar framträdandet af en ny prin-

cip i konsten, nämligen det subjektiva och pittoreska, visar sig

förnämligast deri, att begripandet af reliefens natur, deri den

plastiska stilkänslan har en af sina säkraste pröfvostenar, så

småningom försvinner, till dess reliefen af den gryende kristna

konsten upptages i rent pittoresk form, med symmetrisk gruppe-

i ring och perspektiv.

Denna den antika bildhuggarekonstens utvecklingsgång är

här särskildt antydd, emedan den är typisk för renaissancen,

det vill säga för den tid, som fått sitt namn från pånyttfödelsen

af det antika, eller rättare, det romerskt antika idealet, och den

blir nog typisk ännu en gång, när den grekiskt antika renais-

sancen från slutet af förra och början af detta århundradet går

sin upplösning till mötes, hvarpå redan ett och annat tecken

synes tyda. Visserligen har äfven medeltiden såväl inom den

romaniska stilen (såsom i "Gyllene porten" i Freiberg) och inom

gotiken (såsom i de nordfranska katedralerna, framför allt i

Chartres och Eheims) frambragt ett bildhuggeri, hvilket är rätt

anmärkningsvärdt och äfven aktningsbjudande såsom en motsats

mot den antika riktningen; men denna konst är dock, äfven i

bästa fall, i sin uppfattning fången inom tidens gränser samt

tafatt och otymplig i stil och formgifning. Det ädelt humana,

som var antikens ögonmärke, har deri ännu icke fått ett klart

uttryck. Men efter tusenårig hvila väckes ändtligen den antika

bildhuggarekonsten ur grafven under tolf- och trettonhundratalen

af de store Pisanarne, Nicolö, Giovanni och Andrea, och med
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början af fjortonhundratalet och dess store mästare, Jacopo della

Quercia i Siena samt Lorenzo Ghiberti och Donatello i Florens,

är den första eller, såsom vi äfven kunna kalla den, romerska

renaissancen inledd med alla dess egendomlig-heter, dess ännu i

någon mon om grekerna påminnande idealitet, dess från romarne

ärfda verklighetssträfvan och realistiska anda, dess lutning åt

det pittoreska, hvilket hos den fria gruppen visar sig i anordning

samt sträfvan efter rörelse och effekt och hos reliefen i en allt

starkare sträfvan att tillintetgöra dess stillag och behandla den

som en målning. Ja, reliefen är redan från renaissancens början

hemfallen åt denna stilförskämning, som först häfdes af Thor-

valdsen, medan deremot friskulpturen, det vill säga gruppen eller

den enskilda figuren, någon gång under renaissancens högsta

blomstring visar en ädelhet i uppfattning och en renhet i stil.

som komma antiken nära. Så var framför allt förhållandet med

Andrea Sansovino, "skulpturens Rafael", såsom han blifvit kallad,

och äfven i en och annan af Michelangelos skapelser.

Men med Michelangelos namn är också nämnd den hake,

på hvilken hela den moderna konsten vänder sig. I och med

honom är det slut med det objektiva åskådningssättet och den

lugna framställningen; med honom håller subjektivismen, det in-

dividuela tycket, ja, godtycket sitt inträde i konsten; men hvad

som passade för jättesnillet, passade ej för dess lumpne närmare.

Michelangelo hade nog studerat naturen, men hans natur var

icke den vanliga, utan den var befolkad af ett slags titaner,

hvilka likasom halfdrömmande och tärda af någon okänd plåga

eller längtan vredo sig här nere inom en verld och i en luft-

krets, för hvilken de icke voro skapade. Han hade nog också

studerat de gamla och deras konstverk, men hans stil och hans

formgifning liknade icke deras och ej heller någon annan lef-

vande eller död konstnärs. "För hans jätteartade konceptioner",

har författaren sagt på annat ställe "hvilka med sin tanke-

tyngd sträfvade åt det abstrakta, voro antikens lugna, sinligt

]

) "Om den antika konsten och dess pånyttfödelse" af C. R. Nyblom,

sid. 87.
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klara, naturliga former icke längre tillräckliga såsom uttryck,

utan han skapade sig en framställningsform, som för honom är

fullkomligt originel, men som i konstens historia spelat en be-

dröflig roll, när jätten sjelf, som ensam kunde fylla den väldiga

rustningen, var borta och imiterande småsvenner sökte att stolt-

st tu med Klias' mantel, utan att vara fylda af Elias' ande".

Då Michelangelo gick bort, var konsten redan betydligt

sjunken; barockstilen med dess manierism hade då redan tagit

herraväldet. Och hvarpå berodde detta sjunkande? Derpå, att

virtuositeten tog öfverhand, att medlet gjordes till mål, att den

tekniska färdigheten öfvades för sin egen eller för konstnärens skull,

icke för sakens. Under två hundra år herskade detta förderf,

och en bland de förste, som bröt dess välde, var Johan Tobias

Sergel. För en riktig uppfattning af hans stora och vackra be-

tydelse i denna det plastiska idealets föryngringsprocess, torde

en kort teckning af barockens väsen ej vara ur vägen.

Barock-konsten !

) var i olika, mer eller mindre skiftande

former den afgjordt herskande konsten från slutet af 1500- till

slutet af 1700-talet, och under dess första tid är dess namn

förknippadt med den berömde Lorenzo Berninis, som lefde från

1598 till 1680, och som, jemte det att han erkändes vara sin

tids förste konstnär, äfven i verkligheten var en utmärkt talang

och såsom nio påfvars gunstling en mäkta betydande man, sjelf-

herskare inom konsten, lagstiftare för byggnadskonst och bild-

huggeri. Och hvari bestod detta hans stora inflytande? Det

bestod deri, att han utbildade och genomförde en ny grundsats

för arkitektur och skulptur, hvilken alldeles förändrade deras

väsen och skapade former, som för en af antiken fostrad upp-

fattning nästan gränsa till vansinne. Den genom reformationen

nyväckta katolicismen, hvilken såsom första produkt af sitt nya

lif alstrat jesuitismen, skapade äfven snart nog inom måleriet en

ny konst, fyld af ett lidelsefullt, patetiskt och derjemte sinligt

retande lif, hvilken fick sitt förnämsta
-

uttryck i de spanska och

brabantska skolorna samt hos de italienska naturalisterna.

l
) Jfr. nyss anf. st., sidd. 95-99.
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Detta lidelsefulla, sillliga, starkt rörliga lif, som inom må-

leriet var fullt berättigadt, infördes nu af Bernini äfven inom

byggnadskonst och bildhuggeri, hvilkas väsen dock, såsom i allo

grundadt på statiska lagar, bundet vid tyngdkraften och for-

drande hvila, hade bort afvisa alla försök att med svängda och

sväfvande, det vill säga orimliga, former söka upphäfva massa

och tyngd. Men ingenting hjelpte. Måleriet var under denna

tid den tyranniskt herskande konsten, och dess princip, rörelsen,

skulle utan försköning tillämpas på byggnadernas ytor och

linier, som brötos i alla möjliga och omöjliga krokar och bug-

ter, likasom äfven på plastikens figurer, hvilka vredos i alla

upptänkliga ställningar med pösande och fladdrande draperier,

eller ock, medelst en för ögat dold jernstång genom lifvet, gjordes

sväfvande, medan de för den estetiska uppfattningen, som

äfven måste ha sin logik, i hvarje ögonblick måste falla.

Öfverallt inom de båda nämnda konsterna finner man så-

lunda anläggning på pittoresk verkan. Väggytorna framstäldes

bugtiga, pelarne gjordes i form af korkskrufvar, kroklinjer an-

vändes i fönstren, svängda gaflar och gafvelstumpar anbragtes

öfverallt, perspektivisk anordning af pelare framför en fasad och

perspektivisk sken-arkitektur hörde till saken. Pertill kom

stilens öfverdådiga lust till dekoration, till hvilken den framför

allt använde tjocka, naturalistiska blomsterkransar, snäckor och

musselskal samt voluter af alla slag, äfvensom dess begär att

använda barnfigurer (pwtti) och allegoriska gestalter, hvilande

på gaflar eller ännu bättre på molntappar af marmor eller gips.

Hvad särskildt bildhuggarekonsten beträffar, greps af henne

den nya principen med begärlighet, emedan konstnären, medelst

denna passionerade rörelse och sträfvan efter slående verkan, i

förening med en starkt naturalistisk framställning i detalj, kunde

åstadkomma en effekt, hvilken borde täfla i kraft med sjelfva

måleriet. Bernini föregick äfven här med sitt exempel och blef

den för hela den följande tiden tongifvande mästaren, så väl i

friskulpturen som i reliefen, om vi så kunna: kalla det slags

framställningar, hvilka Burkhardt gifvit namn af väggskulpturer
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(en sammansmältning af friskulptur och hög relief med nästan

fria figurer), som blefvo så allmänna hos Berninis efterföljare

och efterlemnat minnen äfven inom Sergels konstverksamhet.

Särskildl bär Bernini ansvaret för barockens draperi, hvilket oftast

omotiveradt pöser och Häktar kring figurernas vridna lemmar, samt

äfven för det öfverdådiga användande af allegorien, som karak-

teriserar barocken och väl står tillsammans med dess böjelse att

i pompösa former gömma ett mer eller mindre tomt innehåll.

Men en egenskap utmärker dock till deras fördel Bernini och

barockens bildhuggare, nämligen en utmärkt formgifning i detalj,

en kännedom om menniskokroppen samt en kraft och virtuositet

i framställningen af dess särskilda partier, som vittna om godt

öga och goda studier, och som ej sällan skulle kunnat väcka —
icke en Sergels, men må hända en Canovas afund och förtviflan.

Och sådant var i det stora hela förhållandet med barocken: dess

stilkänsla var skef och grumlad af det allena herskande måleriet,

och denna skulle renas och föras in i rätta spåret, om mänsk-

ligheten i det hänseendet skulle gå framåt; men i detaljutförandet

och äfven i ett visst storslaget sätt i anordnandet och disposi-

tionen af ett helt, äfven om detta var stilvidrigt, är barocken en

äkta son af renaissancen, som förråder sitt ursprung, ehuru han

visserligen är en ntsväfvande sälle. Det för oss närmast till

hands varande exemplet på en sådan barockkomposition, i hvilken

arkitektur och skulptur samverkat, är det år 1731, således kort

före Sergels födelse, färdiga altaret i Upsala domkyrka. Der

återfinner man alla barockens både fel och förtjenster: perspek-

tivisk uppställning af pelare, barocka detaljer, såsom bukiga

friser, voluter och afskurna stumpar af rundgaflar, öfverlastning

i ornamenteringen, gråtande och balancerande putti, väldiga gips-

moln och — framför allt — allegoriska grupper med sinligt

patetiska figurer i våldsam rörelse, nämligen Tron och Nya

Testamentet, som störta otro och kätteri, mörker och vidskepelse,

grupper af alldeles samma art som de af Teudon och Le Gros

på hvardera sidan om Ignatius-altaret i Jesuiterkyrkan i Bom

uppstälda. Men derjemte kan det icke förnekas, att detta barock-
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altare, huru skarpt det än strider mot kyrkans stil för öfrigt,

dock eger en utmärkt egenskap, nämligen att på ett ypperligt

sätt fylla rummet och gå in i den gifna arkitektoniska ramen,

och den förtjensten tillhör all barock.

Sådan var, i korthet antydd, den bildande konstens och

närmast bildhuggeriets ställning kring midten af förra århundra-

det. Lägger man nu dertill, att i de egentliga tongifvande län-

derna, Italien och Frankrike, den öfverspända onatur, som fått

namn af jesuitkonsten, dref stilkänslans slöhet och förfalskning-

till sin höjdpunkt, samt att på grund af öfverspänningen en

slapphet inträdde, som trubbade den eljes icke föraktliga kun-

skap om den enskilda formen, som barockens mästare ännu egde

qvar i arf från bättre tider, så måste man lätt inse, att det be-

höfdes en kraftfull reaktion för att gifva ny fart åt förslöade

sinnen, och äfvenså att den revolution, som skulle åstadkommas,

icke kunde verkställas på en gång, utan måste ske så småningom

genom en gradvis utförd uppfostran, hvars faktorer icke kunde

blifva andra än tvenne, nämligen naturen såsom utgångs-

punkt och antiken såsom medel, eller just de båda makter,

hvilka af Sergel i hans här nedan meddelade bref till sin lär-

junge Byström gång efter annan för den unge konstnären fram-

ställas såsom hans yppersta, hans enda ögonmärken.

Denna reaktion hade också redan begynt både på teoriens

och den utförande konstens område. I förra hänseendet är denna

hvälfning knuten vid de odödliga namnen Winckelmann och Les-

sing, hvilka båda, likasom hela den nya tiden, ropade på åter-

gång till naturen, men framför allt uppstälde antiken som den

pånyttfödda konstens ledare och läromästare. År 1764 utgaf

Winckelmann sin berömda "Geschichte der Kunst des Alter-

thuins", och 1766 Lessing sin i så många hänseenden epokgö-

rande "Laokoon", af hvilka den förra väl för första gången vi-

sade på, livad verklig grekisk konst var, och huru denna natur-

enligt och lagbundet utvecklat sig, medan den senare, utgående

från ett af antikens mest bekanta verk, ledde den förvildade

stilkänslan in i sin enda rätta strömfåra och faststälde de sär-
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skilda konsternas på deras eget väsen beroende orubbliga stil-

lagar. Af dessa två befann sig Winckelmann sedan midten af

århundradet i Kom, der han, omgifven af antikens skatter, öpp-

nade ögonen på den samtida konstnärsgenerationen för deras skön-

hel och sanna väsen och meddelade sin hänförelse åt alla dem,

hvilka med honom kommo i beröring-, en hänförelse, som dock, i

förbigående anmärkt, i Apollo di Belvedere såg* icke blott det

genialiska uttrycket för en viss, kanske något raffinerad, tids-

smaks uppfattning af idealet, utan antikens plastiska ideal sjelft

i all dess renhet och glans. Det var denna åsigts praktiska ut-

förare, som sedan Sergel vardt. Men redan innan han upp-

trädde, hade en protest mot barockens onatur från rent naturali-

stisk ståndpunkt framlagts af en konstnär, som icke får glömmas

i en teckning- af Canovas och Thorvaldsens föregångare, och

denne är fransmannen Jean Antoine Houdon. Han var född 1740,

samma år som Sergel, men han hade större lycka än denne att

tidigt få komma ut, ty redan vid 19 år eröfrade han stora pri-

set i skulptur och for som kunglig fransk pensionär till Rom,

der han redan så tidigt som 1760 framstälde sin berömda bild

af S. Bruno i S. Maria degli Angeli, idealet af en from och

ödmjuk karthäusermunk, uppfattad och utförd med den simplaste

enkelhet och naturlighet. Houdon fullföljde sedan denna sin

egendomliga, skarpt naturuppfattande riktning, såsom i den ypper-

liga stöden af Yoltaire i vestibulen till Théätre fr-ancais i Paris;

men hans S. Bruno är och blir hans märkvärdigaste skapelse,

ty der har den osminkade naturkänslan första gången inom

bildhuggarekonsten framträdt och protesterat mot tidens osanna

maner.

Men det hänsynslösa återgåendet till naturen var icke den

väg*, på hvilken pånyttfödelsen af det urartade renaissance-idealet

inom den företrädesvis bildande konsten skulle vinnas. Utom

återgång till naturen, hvarpå tiden ropade, hade Winckelmann

uppstält såsom ledstjerna antiken, visserligen den sengrekiska,

men dock alltid antiken, och på denna sin uppfostrings-

bana skulle konsten inom mindre än ett hälft århundrade få
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tvenne af sina förare från norden. Den större bland dessa var

Tborvaldsen, men den förste var Sergel. År 1767 kom han

till Rom, och han vistades der till 1778, under hvilken tid han

skapade sina bästa verk och utan tvifvel var den mest fram-

stående bildhuggaren samt den, som å skulpturens område först

genomförde de af Winckelmann framstälda idéerna.

Det var en stolt tid, denna omkring år 1770, då hela

menskligheten fyldes af en oemotståndlig "Sturm und Dräng",

med entusiastisk längtan efter frihet och natur, och särskildt

var i gamla Sverige denna tid en uppåtsträfvandets tid, då Linné

stod på sin äras höjd, då Scheeles upptäckter förvånade verlden,

då Torbern Bergman samlade lärjungar från hela Europa kring

sin lärostol i Upsala, då Bellman sjöng sina bästa sånger och

Sergel vandrade till Rom med hufvudet fullt af drömmar om

antikens skönhet.

IL

Johan Tobias Sergell (såsom han skref sitt namn, innan

han adlades år 1808) var född den 8 september 1740 af

föräldrar, som under konung Fredriks tid inflyttat i landet.

Både fader och moder arbetade för hofvet i guldbroderi, medan

sonen, såsom Franzén säger ]

), "valde ett manligare handtverk:

han blef stenhuggare vid slottsbyggnaden, som då ännu icke var

fullbordad". Franzén tillägger: "Tidigt kände han likväl kal-

lelse lill något högre. En själ, så danad af naturen som Ser-

gels, kunde omöjligen undgå att vid åsynen af ett sådant kon-

stens mästerstycke, som det kungliga 'slottet är, väckas af en

tanke, som ledde till det ofantliga språnget ifrån handtverks-

!
) Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Sjunde delen,

sid. 837,
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mödan till den fria skapelsen af snillet". Något sådant språng

torde icke behöfva antagas, och i sjelfva verket är det icke så

ofantligt, som nian för ett hälft århundrade sedan förestälde sig,

ty en yngre tid har kommit till insigt om, att all bildande konst

har sin naturliga rot och utgångspunkt i handtverket. Ja, detta

bevisas redan af det anförda faktum; ty hvilken makt har icke

etl sådant stort arkitektoniskt verk, som slottsbyggnaden var, att

föda och höja all konst, gifva den sin naturliga utveckling och

äfven att förädla handtverket? Vore icke Tessins skapelse ett af

sin tids yppersta konstalster, så skulle det redan ega sin bety-

delse genom att ha väckt till lif ett sådant snille som Sergels.

Det namnes i "Biografiskt Lexicon" att Sergel åtnjöt un-

dervisning i de tyska och franska skolorna; men att denna vid

den tiden icke var så synnerligen utmärkt, bevisa särskildt

hans bref, af hvilka en del, såsom de här nedan som bi-

lagor meddelade, äro skrifna på en franska, hvilken visserligen

icke är utan en verkligt fransk ton, men i dess ställe visar full-

komlig brist på den enklaste kunskap i rättskri fning, i hvilket

hänseende hon dock liknar det mesta af den franska, som under

Gustaf IILs tid skrefs i brefform inom vårt land. Det förnämsta

var, att han snart fick goda lärare i teckning, af hvilka den

förste var Carl Gustaf Tessins umgängesvän, hofintendenten Jo-

han Erik Rehn, och han efterträddes sedan, då Sergel öfvergått

till bildhuggeriet och började modellera, först af ornamentsbild-

huggaren Masreliez d. ä., hvars son var Sergels samtida i Italien

och umgängesvän hemma i Sverige, samt sedan af Larchevéque,

hvilken 1757 inkallats i landet och genom Gustaf I:s och Gu-

staf II Adolfs bildstoder rest sig ett minne inom vår konsts

häfder.

Hvad Sergel under dessa läroår inhemtade, finnes antydt

hos Franzén. Under slottsbyggnaden hade en inhemsk konst-

verld så småningom bildats här hemma, och flere utländska konst-

närer hade samlats i Stockholm; men dessa voro mest fransmän,

och tonen bland dem var fransk, likasom äfven Larchevéques
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hela bildning hvilade på fransk grund. Att detta icke kunde

vara utan inflytelse på Sergel, är klart, och särskildt torde be-

skaffenheten af denna franska smak ha stått klar för den unge

konstnären, när han vid nitton års ålder fick följa sin lärare år

1759 till Paris. Men att denna franska konststil icke hos ho-

nom slagit några djupa rötter, derom kan man lätt öfvertyga sig

genom att i minnet jemföra något arbete från hans första romar-

tid med samtida franska verk. Och dock har denna stil på ho-

nom haft en kraftig verkan, nämligen negativt genom att med

sitt sirliga maner stärka hans längtan efter ett äkta och man-

ligt ideal. Till en början trodde han sig finna detta hos Mi-

chelangelo, om hvilken han dock endast kunde drömma ungdom-

ligt, då han ännu ingenting sett af honom. Sedan började dessa

drömmar att blekna för aningen om det antika idealet, af hvilket

han såg en återspegling i de gipsafgjutningar efter Laokoon,

Apollo di Belvedere och Venus de' Medici, hvilka enligt Franzén

funnos i Stockholm och af Tessin införskrifvits, ehuru de, såsom

Estlander säger i "De bildande konsternas historia", ännu lågo

"i källarne under Beridarebanan".

Hvad han sjelf tänkte om sin egen förmåga och sin upp-

fostran, framgår klart ur flere ställen i hans bref. Här må

påpekas- ett par, som förekomma i de nedanför meddelade brefven

till Byström 1

). "Tro icke, min vän" — säger han i andra bref-

vet — "att jag vill smickra er; jag talar till er enligt de

anlag, som jag är öfvertygad ni hade, när ni var här hemma i

Sverige, och om ni fortfar att studera, skall ni bli en man af

verklig förtjenst. Hvad ni yttrar angående den talang, jag haft,

så är den långt ifrån, hvad jag skulle kunnat vara, om min

uppfostran varit riktad åt rätt håll; för att bli en färdig man,

har jag endast varit på vägen, utan att nå målet. Ingen kan

lura mig i afseende på hvad jag sjelf duger till". I det fjerde

brefvet yttrar han sig ännu mera bestämdt och på sak. "Ni

') Bref på franska från Sergel till Byström i Rom på kungliga

biblioteket i Stockholm. T texten äro citaten öfversatta.
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tiar varit lyckligare" säger han — "än jag i min ungdom.

Min lärarn Larchevéque har låtit mig förlora tolf år genom ett

franskl maner, som är fördömligt. T Kom liar jag nödgats glömma

borl alltsammans och lära mig allting på nytt, ty efter en stu-

dietid af tre år gjorde jag Faunen, som ni sett i terra-cotta i

min salong. Dessa år voro hårda, ty jag arbetade natt och dag

för alt återtaga den förlorade tiden, och jag var redan långt till

åren för att vara så föga framskriden. I början misströstade jag

med större skäl, än ni tyckes göra, och oaktadt all min fruktan

vet ni, att jag icke är alldeles utan förtjenst".

Så yttrade sig Sergel vid sjutioett års ålder om sin egen

uppfostran och sin studietid i Sverige. Denna tid upptogs för

öfrigt af samarbete med läraren, dels på de nämnda bildsto-

denia, dels på slottet och isynnerhet i slottskyrkan, livarvid

Larcheveque, som insåg den nytta, han kunde få af lärjungen,

skaffade honom en inkomst af 1500 daler kopparmynt, hvilken

summa, sedan han år 1761 eröfrat Konstakademiens stora guld-

medalj, fördubblades. Imellertid måste han, fyld som han var

af en brinnande längtan till södern, träla på sådant sätt i ytter-

ligare sex år, tilldess slutligen lönen på hans lärares förord för-

vandlades till ett reseunderstöd, med hvilket han vid tjugusju

års ålder år 1767 afreste till Rom. Understödet var för öfrigt

efter den tidens fordringar icke obetydligt: det utgjorde näm-

ligen tre tusen daler silfvermynt.

När Sergel i augusti 1767 kom till Rom, fans Winckel-

mann ännu der, ty först det följande året gjorde han sin ödes-

digra resa hem till Tyskland, och det var på återvägen till Rom,

han mördades i Triest den 8 juni 1768. Sergel kan således

hafva sett honom, möjligen äfven sammanträffat med honom,

ehuru derom ingenting sports i tillgängliga bref eller handteck-

ningar, Troligen var det för öfrigt med Sergel som i allmänhet

med unga konstnärer, att han med sitt konkreta sinne ej satte

mycket värde på den boklärde konstkännaren, ty en sådan skall

alltid förefalla konstnärsfantasien mer eller mindre abstrakt och

frånstötande. Men den ande, som Winckelmann utbredt, de idéer,
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Lan utvecklat, dem. kunde icke Sergel undandraga sig, och —
livad mera är — han har genom sina verk visat, att han dju-

pare och riktigare än någon fattade andemeningen i de grund-

satser om antiken såsom konstnärens främste ledare, som fram-

stälts af Winckelmann. Författaren i "Biografiskt Lexicon" har

redan antagit detta sammanhang mellan konstläraren och konst-

nären
1

). "Åt de idéer", yttrar han, "den tyske kritikern uttalade

i lärda verk, gaf den nordiske ynglingen en lefvande verklighet i

arbeten, uti hvilka ålderdomens ande föryngrad tyckes vara åter-

född\ Sanningen af detta antagande ligger i öppen dag, ehuru

det må hända är sant i en något annan mening än författaren af

Sergels lif i "Biografiskt Lexicon" tyckes antaga.

Winckelmanns reform gick nämligen ut derpå att mot tidens

falska maner och onatur uppställa såsom konstens ögonmärke

att följa naturen, men med ledning af de gamle, således åskåda

och uppfatta henne med antikens ögon, och detta gälde främst af

alla bildhuggarekonsten, hvilken i Rom hade sitt stamhåll och utan

tvifvel lidit mest genom barockens utsväfningar. Såsom sådan

gäller den framstälda grundsatsen orubbad ännu i dag till och

med för den skarpaste naturalism. Äfvcn för denna är nämligen

antiken i stilistiskt hänseende måttgifvande, ty älven inom den

finnes naturalism; men huru ytterlig den må vara, den blir dock

aldrig materialistisk och stilvidrig, utan bibehåller alltid något af

idealet inom sig och springer icke öfver konstartens naturliga grän-

ser. Men mellan Winckelmanns tid och vår tid är det dock en

afgjord skilnad i sättet att besvara frågan: livad är antik stil?

För Winckelmann likasom för renaissancen i början af 1500-talet

existerade såsom antik Imfvudsakligen livad vi nu räkna till den

sengrekiska och romerska konstens tid. Phidias' och hans tids

skapelser voro i det närmaste okända, den yngre attiska skolans

verk voro icke heller fullt uppskattade. Först med de rhodiska

och pergameniska skolorna, således med skolor, hvilkas verk redan

bebåda det antika skulpturidealets undergång, började den tidens

x

)
Biogr. Lex. fjortonde bandet, sid. 210.
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entusiasm, och ett talande tecken härvid är, att Lessingi sin mest

berömda och grundläggande skrift utgått från Laokoons-gruppen.

Men det egentliga idealet såg- man uppenbaradt i den sengrekiska

konstens berömda verk, Åpollo di Belvedere, Mediceiska Venus, Far-

nesiske Herkules, Torso di Belvedere och flere andra, hvilka all-

tid skola förblifva beundransvärda, men af den framskridande

forskningen icke kunnat tillerkännas den höga plats, de innehade,

innan ännu verldens ögon blifvit fästa på Phidias och hans skola

och lärl sig se, att oskuld och naturlighet äro bättre än alla

effekter, vunna med beräkning och virtuositet. Så långt hade man

på 1760-talet ännu icke kommit. Intet under likväl, att tiden

med hänryckning gick tillbaka till den antika skönhet, som för-

mått framlocka högrenaissancens i många hänseenden så glänsan-

de skulptur, och att en utförande konstnär omkring 1770 var

nöjd att restaurera konstens stil genom att bringa den tillbaka

till en punkt, som sökte komma i jemnbredd med Vatikanens bästa

skatter.

Just detta var Sergels ståndpunkt, och att komma i sin konst

upp emot antikens bästa skatter, hvilka för honom gömdes i Va-

tikanen, det var hela hans lifs sträfvan. Att detta mål för honom

var högt, ja, oupphinligt, ser man tydligen af några ord om Ca-

nova i det sjunde brefvet till Byström. "Helsa Canova", säger

han, "när han kommer tillbaka från Florens. Jag hoppas, att

han sjelf icke har den tron, att han [med sin Venus, huggen

1805, nu i Palazzo Pitti] skall ersätta antikens Venus. Men jag

förmodar, att man bestält henne af honom, och att han icke vågat

säga nej. Aldrig skall någon [modern] konstnär kunna ersätta

antikens stöder, man må säga för eller emot hvad helst man be-

hagar". Så talar endast den, som har satt sig ett högt mål och

har en sann och lefvande insigt i uppgiftens storhet och svårighet,

Och det var icke heller hans fel, om detta mål var relativt; med

hela sin själs trängtan och kraft sträfvade han derefter, och vägen

var honom klar. Den bestod i att studera de gifna antika konstverken

och dels kopiera dem, såsom fallet var med Apollino och Venus Kalli-

pygos, dels söka att använda de genom dem gifna motiven på
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nya ämnen och sålunda lefva sig- in i de gamles hela åskådnings-

och framställningssätt, hvilket äfven Sergel gjort i flere af sina

verk, i Faunen, Othryades, Gustaf III, såsom längre fram skall

visas. I allt detta kan han sägas vara en utförare af Winckel-

manns idéer och dermed på samma gång ett uttryck för 1770-

talets första entusiastiska uppfattning af den ännu en gång ur

slummern väckta antiken.

Men han är äfven ett barn af Winckelmanns tid och en and-

lig lärjunge af honomj sina åsigter om konsten och konstnären,

hvilka han uttryckt på en gång allvarligt och älskvärdt i flere af

de nedan meddelade brefven till Byström. I det första af dem

yttrar han: "Var en trogen iakttagare af den enkla naturen, sök

att gripa henne på bar gerning i hennes rörelser, och ni kan

vara säker på att aldrig taga miste. Således, rörelsen må alltid

vara tagen ur naturen, men utförandet må vara gjordt med anti-

kens ögon: alltid naturen, men de gamles princip i afseende på

valet af former, hvilket man gerna betecknar med ordet ideal".

På samma sätt uppmanar han i det tredje brefvet sin unge vän

att "respektera antiken såsom den sanna typen för all konst;

med den grundsatsen är en konstnär säker på att aldrig taga

miste: naturen för den sanna rörelsen, och antiken för att korri-

gera de delar, som måste upphjelpas eller förädlas enligt karak-

tereu, hvilket mängden kallar att idealisera, utan att sjelf förstå,

hvad den säger".

Märkligast framträder detta påpekande af antikens betydelse

i det tionde brefvet. Det heter der: "En konstnär måste göra om

och om igen, om han vill nå sitt mål .... Att söka göra ett

helt af alla delar, så att de bilda en fullständig enhet med samma

karakter, det är den sanna principen hos antikens mästerverk; ty

då man ser en fot eller en hand af ett sådant, kan man säga:

se der en del af en bildstod med den eller den karakteren. Skulp-

turen fordrar större stränghet än måleriet, som har sin räddning

i en hänförande färg samt i clair-obscuren. Bildhuggaren har in-

genting annat än himmelens ljus och den korrekta bestämdheten

C. R. Nyblom : Johan Tobias Sergel. 2
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i formen], som kan rädda honom. Detta är orsaken dertill, att

en bildstod kan vara lika god som en stor komposition i måleri".

Man kan således med fullt skäl påstå, att Sergel är den, som

i forsla hand riktigast uppfattat och praktiskt tillämpat Winckel-

manns grundsatser, och från dennes död till Canovas uppträdande

är han den, som med sin mäktiga figur fyller hréchen i den re-

formerade bildhuggarekonstens strid emot den afmattade haroekens

manierism och onatur. Men man må heller icke göra för mycket

af denna hans ställning, ty dermed skadas den ära, han verkligen

förtjenar. Hos författaren i "Biografiskt Lexikon" liknas den re-

form, som Winckelmann och Sergel genomförde, vid "religionens

återgång till apostoliska tidehvarfvet, förbi påfvedömets ombild-

mngar och förfalskningar". Det är dock icke det äkta skulptur-

idealet, han visat oss, så vida vi måste antaga för sant, att Phi-

dias' ideal är det äkta grekiska, och att det äkta grekiska är det

renaste uttrycket af saken sjelf, utan det är ett relativt och i vissa

fall bristfälligt ideal, han satt emot förskämningen. Först och

främst är det endast i gruppen och den enskilda figuren, eller i

allmänhet i friskulpturen, han har sin styrka, medan han icke har

sinne för relief eller reliefstil, utan på fullkomligt barockmanér

helst håller sig till den med Algardi i Rom till sin höjdpunkt

utvecklade väggskulpturen, hvarom ofvan talades. Likasom figu-

rerna här äro nästan fria och ofta bli hälft eller helt sväfvande,

sa älskade Sergel i allmänhet att anbringa sväfvande figurer i

enlighet med barocken. Men deremot använder han aldrig dessa

af manierismen omtyckta, ohligata "putti", som så gerna sattes vid

sidan af en hufvudfigur för att ge handlingen dramatiskt lif, och han

är, märkvärdigt nog, äfven nästan alldeles fri från allegorier, hvar-

jemte hans draperier nästan öfverallt äro ädla och naturliga. I

hans behandling af friskulpturen skulle vidare kunna anmärkas, att

han både af sina egna naturanlag och af för handen varande förebil-

der dels leddes att fästa sig särdeles vid det fulländade tekniska

utförandet, dels ock i uppfattningen gerna inlade ett starkt patos

och häftiga rörelser samt älskade sådana framställningar, hvilka

likasom de nämnda sengrekiska mästerverken, oaktadt all fulländ-
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ning, dock ega en dragning åt effektsökeri och teatralisk verkan.

Slutligen skulle det äfven kunna anmärkas som en osjelfständighet,

att Sergel, såsom redan blifvit påpekadt och längre fram närmare

skall utföras, så ofta tagit motiv från de allmänt kända antiker,

hvilka han hade tillfälle att i Rom studera. Men man må be-

sinna, dels att de fleste bildhuggare gjort så, särskildt Thorvald-

sen, som från antika genunor och pompejanska målningar fick

idéen till flere af sina älskvärdaste mindre verk, dels ock att

detta idélån inom bildhuggarekonsten har en annan betydelse än

inom andra konster. "Grekerna", har författaren å annat ställe

yttrat
1

), "efterbildade oupphörligt den en gång faststälda typen,

och en sak blir dock alltid den efterbildandes egendom, nämligen

det sätt, hvarpå han återgifver lifvet och formen. Sålunda skulle,

strängt taget, hvarken Canova eller Thorvaldsen varit originela,

ty de ha icke skapat någon ny stil, utan de ha väckt den antika

stilen till lif. Men i en tid, så oplastisk som vår, är redan detta

en förtjenst, jemnbördig med det skapande snillets., Dessutom —
när det gälde att ur förfallets natt leta sig fram till ett sannare

och bättre, så gjorde Sergel på samma sätt, som när man går

uppför en mörk trappa: han höll sig till ledstången. Det är

hans stora, odödliga förtjenst, att han var en bland de förste,

som insett, att det var naturen och antiken, som skulle leda

menskligheten fram till ljus och lif". — Om denna sin betydelse

i utvecklingskedjan var också Sergel sjelf medveten. I detfjerde

brefvet till Byström yttrar han nämligen, såsom afslutning af

hvad ofvan anfördes angående hans åsigt om sin uppfostran under

Larchevéque, dessa märkvärdiga ord: "Det enda, som jag be-

römmer mig sjelf af, det är att hafva varit den förste unge bild-

huggare, som vågat endast och allenast följa naturen efter de

gamles grundsats. Jag har icke nått målet". I dessa ord har

han tydligt och klart uttalat sitt personliga förhållande till kon-

stens utvecklingsgång, och den resignerade suck, hvanned orden

afslutas, är icke heller utan sin betydelse. Sergel är sålunda

förste mannen i den reform, som slutade med den grekiska pla-

*) Den antika konstens pånyttfödelse, sid. 103.
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st ikons pånyttfödelse genom Canova och Thorvaldsen. Hans ideal

var det sengrekiska; Canovas ideal var dels det sengrekiska, dels

den yngre attiska skolans; Thorvaldsens blef också samma

yngre attiska skolas ideal, men i hennes bästa skapelser, och

dertiU kom Phidias' och den äldre attiska skolans stilriktiga be-

handling af reliefen. Reformen gick sålunda i omvänd ordning

mot den ursprungliga utvecklingen, ja, äfven deri, att den nu

mynnat ut i realism, livarmed utvecklingen inom Grekland hade

börjat. Sergel är en Protesilaos, som faller i drabbningens början

och icke får vara med om intagandet af Ilion; ja, hans öde är

ännu mera tragiskt, ty han stupar icke, utan får på långt af-

stånd se fortsättningen af hvad han sjelf begynt, medan han är

satt hors de combat och småningom förgätes. Att han med så

ädelt och från all afund skildt sinne var vittne till utvecklingen

och uppmuntrade de deri deltagande, kan ej annat än öka hans

ära och efterverldens aktning.

Om detta är den allmänna karakteren hos Sergels konst

under hans romerska, hvilket väl äfven i det hela torde vara

liktydigt med hans bästa, tid, kan lättast pröfvas vid en genom-

gång af hans arbeten från den tiden. Märkligt är, att han icke

genast kunde börja arbeta. Han kände sig i begynnelsen ned-

slagen vid åsynen af allt det nya och sköna, han skådade, och

han liknade häri fullkomligt sin store efterföljare, Thorvaldsen,

hvilken vid ungefär lika framskridna år som Sergel kom till Rom
och dröjde lika länge, innan han framträdde med sitt första stora

arbete. Under det första året, hvilket dock utan allt tvifvel var

af högsta betydelse för Sergels utveckling, ehuru han derunder

ingenting producerade, reste han till Neapel för att upplifva sig,

och då han derifrån återkom, var han en ny menniska, som med

friskt mod grep tag med arbetet. Huru han dref detta dag och

natt, hafva vi ofvan haft tillfälle höra af hans egen mun. Fruk-

ten deraf var den, att han år 1770 vid tretio års ålder fram-

kom med sitt första betydande arbete, Faunen.
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Figuren, som är framstäld i mindre skala (enligt National-

museets katalog* 2,25 svenska fot i längd), ligger stödd mot en

vinsäck, öfver hvilken den bacchiska panterhuden är utbredd. Med

högra handen, som hvilar öfver vinsäcken, kramar han en druf-

klase, medan den venstra, som håller en kort, krokig herdestaf, är

lagd öfver det tillbakalutade hufvudet. Högra benet är sträckt, det

venstra är lätt böjdt uppåt vid knät och stöder på foten. Uttrycket

i anletsdrag och figur är det mattade rusets salighet, hvarvid en

del spända muskler så i armar som bål vittna om, att mattig-

heten och hvilan föregåtts af stormande yra. Faunstypen är

förträffligt återgifven i det breda, sinliga ansigtet med dess grofva

drag, trubbiga näsa och bredt leende mun, likasom ock i den

satta, kraftiga, men på samma gång spänstiga och viga kroppens

alla lemmar.

Sergel har kanske aldrig kommit antiken så nära som i

denna bild. Han har klart och tydligt uppfattat och återgifvit

den Faunstyp, som mera närmar sig satyrerna och väl äfven

härstammar från en senare tid af antikens konstlif, och hvars

kännetecken just äro de, hvilka tillhöra Sergels figur. Redan

här märker man för öfrigt ett drag, hvilket ock ofvan anmärkts

såsom genomgående hos Sergel, nämligen att han tagit in-

tryck af något antikt konstverk, hvilket han tillegnat sig och

sedan på sitt eget vis omsmält till ett arbete, som i den nya

formen otvetydigt är hans. Det antika konstverk, hvarpå man

härvid först kommer att tänka, är utan tvifvel Barberinske Fau-

nen, som fans i Eom, när Sergel var der, men nu tillhör Mim-

enens glyptotek, denna druckenhetens mest spirituela bild —
såsom han blifvit kallad af Schnaase — hvilken visserligen icke

alldeles i motivet, men i typen och uttrycket står som en före-

bild för vår Faun. Men ännu säkrare torde kunna antagas, att

den i Neapel befintliga och i Herculanum funna berömda bild,

som framställer en på vinsäcken hvilande, skäggig satyr, gifvit

Sergel idéen till hans framställning. Denna napolitanska, i

brons gjutna representant af rusets sällhet stöder sig med

venstra armbågen på vinsäcken, medan panterhuden är utbredd
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öfver etl klippstycke, som bildar hans hviloplats, och med högra

handen knäpper han finger åt hela verlden, under det att det

tillbakalutade ansigtet ger uttryck åt det kostligaste saliga löje.

Bär är det framför allt uttrycket, spänstigheten i lemmarne,

oaktadt afdomnandet, och särskildt de fint formade benen, som

måste ådraga sig uppmärksamhet af hvarje mottagligt öga, och

troligen har detta i högsta grad egt rum med Sergel. Samma

motiv, den af vin berusade Faunen, återkommer för öfrigt icke

sällan i Italiens gallerier, och särskildt är en bild, som inne-

varande år blifvit i Rom köpt för Yatikanens galleri, märklig

deruti, att den öfver hufvudet lagda armen nästan fullkomligt

motsvarar samma motiv hos Sergel 1

). Men hvilken förebild han

än må hafva haft, säkert är, att han egde ett öga, som var ovan-

ligt skarpt och säkert i uppfattningen af den verkligt antika

karakteren hos denna eller dessa förebilder, och att han återgifvit

den på ett sätt, som visar, hvilken allvarlig skola han genom-

gått, hvilken säkerhet han egde i formgifningen, och slutligen

hvilken äkta antik ro han förmådde gjuta öfver den af lif sprit-

tande gestalten.

Lermodellen till Faunen, om hvilken Sergel i ett bref till

Byström yttrar, att denne sett honom i Sergels salong, befinner

sig nu i den dyrbara modellsamlingen i Nationalmuseum. I mar-

mor finnas tvenne exemplar, ett i Stockholm i Nationalmuseum,

det andra förut i Paris, numera i Helsingfors, inköpt genom pro-

fessor Carl Gustaf Estlanders försorg för finska konstföreningen.

I en artikel i "Tidskrift för bildande konst" för 1875, har denne

konstkännare noga redogjort för Faunens och särskildt för Hel-

singfors-exemplarets öden; ur denna artikel meddelas i korthet

följande fakta. På 1760-talet vistades i Stockholm såsom franska

regeringens ombud en baron de Bréteuil, en ifrig konstvän, som

då torde ha lärt känna Sergel, hvilken han sedan återfann i

Italien, när han i början af 1770-talet som fransk ambassadör

*) Enligt en af amanuensen vid Nationalmuseets konstafdelning d:r

G. Göthe benäget meddelad afbildning i fotografi.
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uppehöll sig i Neapel. För hans räkning* skall Sergel ha utfört

Faunen, och när de Bréteuil 1775 förflyttades till Wien, hem-

sändes förmodligen till Paris den då färdighuggna bilden, som på

vinsäcken bär inskriften: I. SERGELL SVECUS FECIT UOMM
ANNO 1774. Framkommen till Paris väckte den, ehuru den

icke svarade mot den gängse franska smaken, rättvist erkännande

och hade åtskilliga skiftande öden, än uppstäld i Luxembourg-

palatset, än befinnande sig i enskild ego, till dess den år 1871

försåldes på auktion till en konsthandlare, som sedan öfverlät den

åt dess nu varande egare. Af detta exemplar anses Stockholms-

bilden vara en reproduktion, och Helsingfors skulle således ha

förmonen att ega Sergels första mästerverk i ursprungligare form än

vårt museum. Men huru härmed än må vara: i båda exemplaren, ej

blott i det svenska, utan efter professor Estlanders intyg äfven i

det finska, visar Sergel genast en egenskap, som särskildt ut-

märkte honom, nämligen förmågan att behandla marmorn, om

man ock i den glättade ytan igenkänner en son af barockkonsten.

Denna äkta renaissance-förmåga, som moderna bildhuggare så

ofta åsidosätta, likasom om det ej vore af vigt för den sanne

konstnären att åt sitt verk ge den sista och högsta formen af

lif, den egdes i utmärkt grad af den forne stenhuggarelärlingen

från Kongl. Slottet i Stockholm; och när han vid sin lefnads

slut skulle säga sin lärjunge och vän Byström ett godt ord,

yttrade han sig i ett af de meddelade brefven till honom så:

"Jag är förtjust öfver, att ni älskar marmorn, det enda ämne,

i hvilket en bildhuggare kan återgifva allt, hvad han gömmer

i sin själ, och som icke förändras hvarken af gjutaren eller

genom ciselering af bronsen". I ett annat säger han om samma

ämne: "Tag er före på fullt allvar att arbeta i marmor, hvilket

ni icke har haft tillfälle att göra hos mig. Det är bildhuggeriets

egentliga konst; men man måste lära sig det för att bli bild-

huggare. Tag er en arbetare, af hvilka en mängd finnes i Bom.

Grofhugg tillsammans med honom, och den praktiska öfningen

skall inom kort tid göra, att ni arbetar i marmor med samma

lätthet som i ler, och med mycket mera smak, ty det, som ni
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gjort, undergår icke någon förändring, och, i sanning, man blir

icke bildhuggare för mindre pris än detta".

Till Sergels romartid hör dernäst hans framställning* af

Diomedes, som bortröfvar palladium eller den bild af Pallas Athene

med hjelm och sköld, som, så länge den fans i Tröjas våld, gjorde

staden obetvinglig. Diomedes är framstäld som en nng hjelte,

helt naken, endast med hjelm på sina fritt ringlande lockar, san-

daler på fötterna och en mantel hvilande öfver den venstra armen,

med hvilken han håller gudabilden. Hufvudet är med föraktfullt ut-

tryck kastadt åt höger, hvarifrån fienden tyckes komma, och i den

lyftade högra handen håller han åtminstone fästet af ett svärd, för

att dermed värna sitt byte. Ställningen är gående; figuren hvilar

nämligen på venster fot, medan den högra hålles sväfvande i

steget. Här framträder nu tydligare än i Faunen Sergels be-

nägenhet för framställning af starkt patos och häftig rörelse,

hans kärlek för situationer af dramatiskt innehåll, ja, nästan med

en tillsats af teatralisk effekt. Och detta beror, såsom redan är

antydt, ej blott på konstnärens personliga böjelse, utan äfven på

den förebild, som otvifvelaktigt föresväfvat honom. Denne är här

ingen annan än Apollo di Belvedere; så i hufvudets vreda ut-

tryck och dess trotsiga kast åt sidan, så i rörelsen med högra

armen, så ock slutligen i benens ställning, särskildt i den midt

i steget hejdade högra foten, som icke minst bidrager till ut-

tryckande af det: "Quos ego ... som ligger i hela figuren.

Diomedes, som i Nationalmuseum endast finnes i modell af bränd

lera, skall finnas i England i marmor, bestäld hos konstnären

af lord Talbot J

).

Samma öde som Diomedes, att af Nationalmuseum egas endast

i lermodell, delar Sergels tredje romararbete, Mars och Venus.

Här har konstnären första gången försökt sig på en grupp af

tvenne, i en gemensam handling inbegripna personer. En sådan

uppgift hör till de svåraste inom bildhuggarekonsten
;

ty det

gäller icke blott att gifva handlingen ett naturligt riktigt ut-

tryck och kringgjuta figurerna med rena och harmoniska linier.

J
) Svenska Akademiens Handlingar anf. st. sid. 345.
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utan det fordras framför allt, att handlingen skall vara klar

äfven för ögat, så att ingen väsentlig del af den ena figuren skyles

och gör sammansättningen otydlig. Det är härvid på samma

sätt som inom den dramatiska konsten: handlingen eller situa-

tionen skall vara motiverad för ögat, så att hvarje: hvarför?,

som framkastas af det omutliga estetiska omdömet, får i npp-

byggningen af gruppen, från hvilken sida den än må betraktas,

sitt klara och enkla svar. Fråga vi nu: är denna stränga for-

dran af Sergel tillfyllestgjord i hans Mars och Venus, så måste

derpå svaras nej. Sedd till exempel framifrån, såsom gruppen

är afbildad i "Tidskrift för bildande konst", visar den oss skönhets-

gudinnan, insvept i ett rikt draperi, som täcker nedre delen af

kroppen, liggande afsvimmad, med hufvudet och venstra armen

hängande åt sidan, i knät på Mars, som omfattat hennes öfver-

kropp med begge armarne, medan han sträcker fram venstra

knät till stöd åt sin vackra börda och (förmodligen) hvilar på

det högra, hvarvid han, med samma kast på hufvudet, samma

något öfverdrifna hjelteprofil, samma hjelm och fladdrande lockar

som hos Diomedes, tyckes vilja värna den sårade gudinnan mot

hotande fiender. Dertill har hela gruppen till underlag under

den svimmade gudinnan fått ett klippstycke, vid hvars fot krigs-

gudens svärd fallit ned. Men här måste man nu först fråga:

hvar är hjeltens venstra ben, som är för ögat så nödvändigt

just framifrån, för att icke det hela skall för känslan ohjelpligt

ramla omkull? Och sedan: hvar är gudinnans högra arm, af

hvilken endast ansatsen vid skuldran och några fingrar på för-

svararens axel äro synliga? Detta är ett stilfel, men det är för-

låtligt hos Sergel under en tid, då all skulptur komponerades

efter måleriets lagar, och han var dock den förste, som strök

bort åtminstone de svåraste förseelserna mot det plastiska ide-

alets grundlag. För öfrigt är bilden fyld af ett ovanligt dra-

matiskt lif, formgifningen är som alltid hos Sergel utmärkt,

motsatsen mellan den fina, afdomnade qvinnokroppen och den

kraftfulle gudens hjeltelemmar af ypperlig verkan. Gruppen

Mars och Venus har enligt förf. i "Biografiskt Lexicon" i mar-
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mor funnits på Leufsta egendom i Upland; den eges numera

af enkegrefrinnan v. Platon i Stockholm.

Till Sergels romarperiod räknas äfven hans i Nationalmuseum

befintliga copia af den under namn af "Apollino" kända ung-

domliga Apollobild, som nu befinner sig i den florentinska sam-

lingon i Galleria dogli Uffizi. Det är, som bekant, en framställ-

uing af A polio, som lutar sig mot en trädstam, medan han lägger

don högra armen öfvor hufvudet och med den venstra håller kithara,

— ett verk, hvilket genom sin älskvärda gratie och sin finhet på-

minner om det Apollo-ideal, som utbildades af Praxiteles. Kopian

är gjord med utmärkt omsorg och vittnar, äfven den, både om

Sergels fina och riktiga uppfattning af de gamles konst, och äfven

om hans virtuositet i marmorbehandlingen.

Ännu mera glänsande visar sig denna Sergels framstående

egenskap som konstnär i hans mest berömda verk, Amor och

Psyche. Som bekant, har Apulejus först berättat den under-

bara grekiska sagan, som genom sitt djupa innehåll står på grän-

sen mellan den gamla och nya tiden, i sig förenande grekisk

formadel med kristet idédjup, och som erbjudit konsten, den sen-

antika och i synnerhet den moderna, från och med Rafael till och

med Canova och Thorvaldsen så många härliga ämnen att be-

handla. Det moment i sagan, som af Sergel valts, är återigen

ett bandlingsmoment och det enda af sådan art, som af en bild-

huggare kunde väljas, nämligen det ögonblick, då Amor uppvaknar

och finner sin på en gång alltför nyfikna och misstrogna älskarinna

med lampan och dolken invid sitt läger, hvarpå han, oaktadt hen-

nes böner, förtörnad aflägsnar sig. Med en sträng och förebrående

blick kastar Amor, likasom Diomedes och Mars, sitt stolta hufvud

till höger mot den bedjande, afvärjande hennes ömhet med begge

händer, hvarjemte högra foten är framsträckt till stöd, medan den

venstra hålles sväfvande och vingarne spända till flygt. Vid hans

fötter ligger kogret med en utdragen pil. Till höger om den vred-

gade kärleksguden ligger Psyche på högra knät, med det venstra

hälft lyft från marken och med begge armarne omfattande den

flyende guden, som hon först nu finner sig älska outsägligt. Den
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bedjande blicken, ställningen, rörelsen, allt uttrycker en hjert-

slitande, ödmjuk bön, som dock icke blir hörd. Yid hennes fötter

ligga den olycksaliga dolken och den kullslagna lampan. Hon

är fullkomligt oklädd, med undantag deraf att ett mäktigt draperi,

som är lagdt mellan begge figurerna, täcker hennes venstra arm

och faller ned öfver hennes venstra ben.

Bland öfriga behandlingar af det omtyckta ämnet äro de be-

römdaste utan tvifvel Kafaels fresker i Villa Farnesina och den

capitolinska gruppen af de två unga varelserna, som i salig hän-

ryckning öfver sin återförening kyssa hvarandra. Men ingenstädes

återfinner man något, som påminner om Sergels grupp, och den

torde således i afseende på uppfinningen få anses såsom hans

fullständiga egendom, likasom äfven förhållandet var med Mars

och Venus. Men äfven här kan man spåra direkta inflytelser

från antiken, och dessa spår visa, att Sergel, omgifven som han

var af smakvidrig barockkonst, oupphörligt studerade och sökte i

antiken fäste för sina konstnärliga idéers luftrötter. Så kan man

utan svårighet i Amors herrliga, stolta hufvud med dess lockfall,

samt i hans höghväifda, skönt formade bröst, i hvilka delar grup-

pens högsta skönhet kan sägas ligga uttryckt, se en återklang af

det romerska Antinous-idealet. Utan tvifvel är också Amors figur

den bäst lyckade i gruppen. Hvad Psyche vidkommer, träffas hon

af tvenne anmärkningar: hon är för mogen qvinna för att mot-

svara sagans ungdomliga, nästan barnsliga Psyche, och hon är

framstäld med en alltför starkt raffinerad sinlighet, som genom

det läckra tycke, hvilket är utbredt öfver hela gestalten, mera på-

minner om Venus Kallipygos än om den oskyldigt älskande,

nyss utsprungna flickan. Ser man dernäst på kompositionen, så

träffas denna grupp af samma anmärkning som Mars och Venus,

nämligen att vara i viss mon oplastiskt komponerad, i thy att

dels det sväfvande i Amors ställning nödvändiggjort anbringandet

af det tunga draperiet mellan de båda figurerna, hvilket icke kan

annat än vara till hinder för gruppens fria framträdande från

alla sidor, dels ock att såsom en följd deraf Amors venstra ben vid

åskådandet framifrån, som dock är den fördelaktigaste synpunkten,
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afskäres vid knät och försvinner bakom det nämnda draperiet,

hvarigenom figuren får något ofärdigt och osäkert i ställningen.

Men livad som är öTver allt beröm, det är först och främst sjelfva

greppet och dess djerfhot, den konstnärliga tanken, som utgjorde

bildons frö, vidare den förträffliga motsatsen mellan de begge

figurerna och den dermed sammanhängande klarheten och lättfatt-

lighoten i berättelsen om förloppet, derjemte framför allt den redan

berörda karakteristiken af Amor i sin gudomliga vrede, rent och

stort uttryckt, oaktadt all älsklighet, så som hos få moderna

konstnärer, och slutligen den säkra formgifningen i detalj samt

i sammanhang dermed det ypperliga utförandet i marmor. I det

senare hänseendet är Amor och Psyche en triumf för Sergels

mejsel. Ännu på gamla dagar gladde sig mästaren vid tanken

på sitt arbete och på dem, som dervid i Rom voro honom be-

hjelpliga. I något bref från 1811 har Byström troligen från

Rom skrifvit om en scarpellino (marmorarbetare) vid namnMari-

anno, och den 20 augusti bifogar Sergel i sitt svar följande

postscriptum: "Jag ber er, helsa Marianno; om det är han, som

grofhögg Psyches grupp åt mig, så är han ett utmärkt subjekt,

arbetsam och noggrann. Om ni genom Marianno kunde leta reda

på den, som sedan punkterade ut gruppen, hvilket var mycket

svårt att göra efter den lilla modell, som ni känner — men den

karlen är ensam i sitt slag för sin noggranhet med måtten —

,

så helsa äfven honom. Jag högaktar i sanning dessa båda

skulptörer".

Amor och Psyche bestäldes hos Sergel af madame Dubarry,

och det antydes både i "Biografiskt Lexicon" och af Franzén, att

beställarinnan och hofvet i Paris dervid väntade sig något erotiskt

kittlande; men Sergel fattade icke sin uppgift så, och detta gör

honom heder. Imellertid kom aldrig gruppen till Frankrike ; Lud-

vig XV dog 1774, derigenom gick köpet om intet, och förmodligen

lät då Sergel sin grupp hvila till bättre tider, hvilka kommo,

då den inlöstes af Gustaf III, så att fosterlandet blef egare af

detta sin mästares populäraste verk. Imellertid måste den enligt

ofvan meddelade utdrag vara grofhuggen i Rom, hvarmed svårligen
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låter förena sig Grafströms uppgift i Svea
1

), att första eskissen

skulle vara utförd i Paris 1778. A gruppen finnes inhugget,

att den blifvit fullbordad 1787, således efter den andra resan

till Rom. Det torde sålunda vara fallet, att den hemfördes half-

färdig och här fullbordades. Utom exemplaret i marmor eger

Nationalmuseum en större modell i lera af gruppen, efter hvilken

enligt Grafströms 2
) uppgift tvenne copior i marmor blifvit tagna,

och af dessa har den ena gått till Ryssland, den andra till England,

hvarjemte, enligt ett i Upsala Universitets bibliotek förvaradt bref

från Sergel till excellensen Clas Fleming, ett exemplar i marmor

blifvit utfördt åt kommerserådet Arfwedson. Dessutom eger National-

museum tvenne små eskisser i bränd lera, i hvilka kompositionen

är varierad. En af dessa är synnerligen märklig. Underlägsen

i afseende på den utförda gruppens främsta skönhet, nämligen

Amors figur, torde den deremot kunna göra anspråk på ett be-

stämdt företräde i afseende på Psyche. Hon ligger äfven här på

knä, och tanken är i det hela liknande den i de utförda exemplaren

;

men dels äro hennes former mindre yppigt utvecklade, dels är

det tunga draperiet mellan figurerna borta och ligger i stället

svept kring Psyches underkropp, hvarigenom det plastiska ut-

trycket icke förlorat det minsta i formkraft, men öfver framställ-

ningen har kommit ett drag af kyskhet, som är högst välgörande

för intrycket af det hela. Härmed är icke sagdt, att det ligger något

okyskt i den allmänt beundrade utförda gruppen; men Psyche, som

genom sin betydelse dock bör anses såsom gruppens vigtigaste figur,

hade genom en sådan behandling fått en sannare karakteristik

än genom den öfvervägande sinliga skönhet, som nu utmärker

henne.

Med dessa arbeten hade Sergel icke blott gjort sig bemärkt,

utan berömd, och han stod nu, såsom Estlander 3
) angifver, till

och med i spetsen för en skola, till hvilken räknas schweizaren

Alexander Trippel och preussaren Johann Gottfried Schadow. Hvad

1
) Svea. Tidskrift för vetenskap och konst. Andra häft., sid. 319.

2
) Anf. st.

3
) De bildande konsternas historia, sid. 234.
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den förre beträffar, var han dock endast några år yngre än Ser-

gel (f. 1711) och kom till Bom i början af 1770-talet; han var

således änder några år Sergels samtida i den eviga staden, der

han dog 1795. Om likväl Trippel varit Sergels lärjunge, kan

detta svårligen vara händelsen med SchadoAV, ty först 1785 kom

han till Horn, och då hade Sergel redan gjort sitt andra besök

der. Att de voro vänner, kan skönjas af Sergels handteckningar,

bland hvilka Schadow, eller såsom Sergel skrifver namnet, "Schado",

on och annan gång förekommer. Dessa handteckningar äro för

öfrigl i flere hänseenden upplysande om hans enskilda lif i Rom
och hans umgänge derstädes. Af dem, som bland karikatyr*

teckningarna förekomma i åtskilliga situationer, intages främsta

rummet af "Fuseli% såsom Sergel skrifver hans namn. Fuessly

var en stor konstnärsfamilj från Zurich, och den medlem af famil-

jen, som här menas, var Heinrich Fuessly den yngre, som var

född i Zurich 1742, först egnacle sig åt vetenskapen och sedan

blef målare, studerade i Rom och dog i London 1825, efterlem-

nande en mängd fantastiska verk utan både teckning och färg, manie-

rerade härmningar af Michelangelo. Han förekommer än till häst,

än som karikatyrbild med underskrift: "peindre suiss å Rome".

Dessutom har Fuessli sjelf, förmodligen som minne, lemnat Sergel

en målning i sepia, framställande Sergels atelier i Rom, der man

ser mästaren sysselsatt att modellera sin Amor och Psyche i

närvaro af åtskilliga arbetare och besökande, medan Fuessly sjelf

sitter med ryggen vänd mot den cavaletto, på hvilken gruppen

har sin plats. Vidare förekomma der ett par teckningar af

landskapsmålaren Jakob Philipp Hackert, som från 1768 var i

Rom och der efterlemnat vackra minnen af sin konst, samt här

roat sig att ett par gånger framställa Sergel i karikatyr, den ena

gången som Pulcinella i form af en väldig vas, hörande till dem,

som inan då för tiden kallade etruskiska, den andra gången i en

"charge" af Sergel, som sitter och läser. Dernäst möta vi

namnen på några danska konstnärer, af hvilka Abilgaard är

den mest kände. Målaren, längre fram i tiden professoren Nicolai

Abraham Abilgaard, som var något yngre än Sergel, och med
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hvilken vänskapen sedermera fortsattes i Köpenhamn, är fram-

stäld i många särdeles drastiska situationer. Af svenskar sam-

manträffade Sergel i Kom med flere, såsom konungens bro-

der, hertig Fredrik Adolf, hvars hyst han högg 1776 i Kom,

och den bekante Björnståhl, af hvilken han gifvit en karikerad

bild. Äfven förekomma åtskilliga italienare och fransmän, af hvilka

den förnämste torde vara Robert LeFevre, "peintre pensionaire de

France ä Rome", en af det första kejsardömets och restaurationens

mest populäre porträttmålare i Frankrike. Dessutom finner man

äfven teckningar dels från folket, dels ur mästarens eget lif,

såsom den flere gånger återkommande grotteska bilden af en ofant-

ligt tjock romersk matrona, Signora Maria Sebastiani, likaledes

en karakteristisk framställning af Sergels romerska hushållerska,

Lucia, samt flere teckningar af honom sjelf i pulcinellakostym,

förmodligen minnen från karnevalen. Slutligen låter han oss äfven

skåda in i sitt hemlif, såsom då han visar, huru han, anfallen

af sin dödsfiende, gikten, går på kryckor, eller huru han "saltar

oxtungor i Rom 1770", hvarvid den upplysningen bifogas, att

Sergel var road af och skicklig i matlagning. Men till dessa

romerska teckningar höra ock många bland de "croquier" och

"eskisser", hvilka behandla antika ämnen af alla slag eller fram-

ställa aktfigurer, och som vittna om hans lifliga fantasi och out-

tömliga skapande förmåga. Det synes på allting, att han trifdes

i Rom såsom i sitt rätta element, och att han älskade dess pri-

mitiva lif, såsom framför allt passande för konstens anspråkslösa

utöfvare och älskare. Ännu på gamla dagar framlyser denna

kärlek, då han i sitt första bref till Byström skrifver: "Der är

ni i konstens enda och verkliga tillhåll, der konstnären måste

födas, lefva och dö, ty alla [andra] länder i Europa äro barbariska.

Jag gläder mig med er, och jag njuter med er af den största

lycka, som finnes för en konstnär, nämligen att icke kunna taga

ett steg, utan att hans idéer hafva skäl att påminna honom om,

att han är en konstnär".
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III.

Sa stodo sakerna, då år 1778 Sergels gamle lärare Larche-

7éque på grund af sin brutna helsa måste göra en resa till

Montpellier, der han afled. Hans plats skulle fyllas, och dertill

lans ingen annan att tillgå än Sergel, hvilken dessutom ko-

nung Gustaf III önskade se vid sitt hof såsom chef för sin

konstnärliga stab. Midt under sitt segerlopp i konstens hufvud-

stad fick han sålunda befallning från konungen att återvända.

"Sergel", säger Franzén, "som helst skulle stannat i Italien, der

alla, omgifvelser, om ej sjelfva luften, upplifvade hans konst-

snille, erbjöd sig att årligen hemsända en stor staty; men hans

konung fann hans personliga närvaro nödvändig, både för den

försköning, han ville ge sitt hof, och för konsternas flor i riket.

Hvad Sergel sjelf och hela Europa och konsten i allmänhet för-

lorade genom denna flyttning, det vann Sverige dels genom den

rena och säkra smak, som hans exempel och omdömen äfven i

andra konster utbredde, dels genom de fosterländska ämnen, han

nu begynte behandla". Sant nog, men likväl en klen tröst för den

förlust, som drabbade både konsten i allmänhet och Sergel i

synnerhet. Det enkla sakförhållandet är, att han, såsom Est-

lander säger, "måste uppoffra sina lysande utsigter som den

nya konstutvecklingens sjelfskrifne ledare", och hvad detta kostat

den stolte Sergel, kan man lätteligen föreställa sig.

Ar 1778 lemnade han Rom, förmodligen i slutet på som-

maren, ty den 15 September 1778 skrifver han hem från Paris

till hofintendenten Rehn, att han fått många artigheter för sin

Faun, och att man vill upptaga honom i franska konstakademien,

hvarför han begär några veckors permission i ändamål att ut-

arbeta en modell till sitt introduktionsstycke. Ämnet för detta

nya arbete angifver han sjelf i ett följande bref af den 26 Okto-

ber ]

) sålunda: "Mitt ämne är: Othryades lacedemoniernas an-

J
) Brefvet, som är skrifvet på franska, är meddeladt i Tidskr. för bil-

dande konst, 1875, häft. 1, sid. 13, efter Th. Chenneviéres i »Eevue

universelle des arts».
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förare, som reser en trofé på slagfältet, och som skrifver på en

sköld med sitt eget blod till Jupiter, segertecknens vårdare.

Ämnet är taget ur Plutarch*. I början af 1779 var modellen

färdig, och den 30 januari intogs Sergel på ett mycket smickrande

sätt i akademien, oaktadt i hans figur mycket fans, som icke

öfverensstämde med den franska smaken inom bildhuggeriet.

Sergel, för hvilken af lätt begripliga skäl utmärkelsen var lik-

giltig, då han redan efter sitt första besök i Paris börjat i sitt inre

bryta med den gängse franska stilen, uttrycker dock sin glädje

öfver det bifall, som egnades hans arbete. Gripsafgjutningen af

figuren, som presenterades i akademien och var utstäld i salongen

för år 1779, har sedermera försvunnit. Lermodellen, som Sergel

tagit med sig hem, finnes nu i Nationalmuseum.

Bilden framställer en fallen yngling med ett sår i bröstets

venstra sida, stödjande sig på den redan eftergifvande venstra

armen, medan det ädla hufvudet med fina, smärtuppfylda, men

också af hänförelse lifvade drag och vackert böljande hår, är

kastadt åt höger och den högra handen, som fattat en dolk,

skrifver ordet: "Victoria" på en såsom segertecken upprest sköld.

Venstra benet är sträckt, det högra böjdt vid knät. Ännu en sköld

samt afbrutna svärdspetsar ligga på marken. Figuren är både

fint och kraftfullt modellerad; i synnerhet äro bålen och hufvudet

utmärkta, deremot händerna något stora, en fallenhet, som stun-

dom framträder i Sergels verk. Stilen är också förträfflig, och

framför allt äkta Sergels. Det ligger i bilden ett patos, hvilket

sjuder och kokar så högt, som konstens gränser tillåta, beslägtadt

med samma yttring hos Diomedes och i grupperna af Mars

och Venus, Amor och Psyche, men måttfullare än i någon af

dessa; Othryades närmar sig både i ställning och plastisk ro

till den bild af Sergel, som eljes utgör dess afgjorda motsats,

nämligen Faunen. Äfven här kan man, om man så vill, se en

antik förebild såsom den, hvilken gifvit Sergel en del af motivet,

om också detta är i sjelfva verket hemtadt från Plutarchos,

och detta vore då den döende galliern på Capitolium. Dock är

C. 11. Nyblom: Johan Tobias Sergel. 3
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skilnaden både i tanken och utförandet stor: här en finbildad

grekisk ynglingakropp, — der en smidig, men dock groflemmad

barbar; här döden framstäld i all den glans, som tillhör martyr-

skapel för fosterlandet, — der dödens oundvikliga makt i all

sin bitterhet och tröstlöshet hos en, som ej har annat att strida

för än lifvet.

Efter att med sin Othryades hafva vunnit denna seger och

derpå besökt London, återvände Sergel till Sverige sommaren

1779 och uppvaktade den 5 juli sin konung. Samma år ut-

nämndes han till Eongl. Staty-bildhuggare efter Larcheveque

sm nit blef professor i teckning vid svenska målare- och bildhuggare-

akademien. Imellertid saknades icke frestande anbud äfven från

andra håll, och Franzén angifver, att "Catarina II, uppmärksam

på alla medel att förhöja glansen af sin tron och sitt rike erbjöd

honom de förmonligaste vilkor. Men han afslog dem utan be-

tänkande både som svensk och som konstnär. En sann kärlek

till en fri konst, i synnerhet till en bildande, som ej väcker

endast ett flyktigt spel af känslor, utan framställer ädla och stora

föremål för ett helt folk och för sekler, sammansmälter så gerna

med kärleken till fäderneslandet". Dertill kom, att Sergel såsom

alla, hvilka kommo i Gustaf IILs närhet, personligen älskade sin

konung, likasom äfven denne i sin ordning visade sig ej blott

kungligt nedlåtande och beskyddande, utan personligt vänlig mot

sin konstnär, hvilken tid efter annan i sin atelier nära Hö-

torget hade att glädja sig åt konungens besök.

Men äfven med annat än med nedlåtenhet och vänlighet visade

Gustaf III sitt sinnelag mot Sergel. Först och främst beskyddade

han hans konst genom inköpet af Amor och Psyche samt genom

beställningar af byster, hvilka Sergel utförde i mängd af alla

den kungliga familjens ledamöter, och derjemte bestälde han af

honom en stod, som dock är på ett ledsamt sätt märklig, näm-

ligen den i Nationalmuseum befintliga "Venus aux belles fesses".

Som bekant, är motivet hemtadt från den i Neapels museum be-

fintliga " Venus Kallipygos", så kallad både för sin ställning och för

kroppsformernas, särskildt de i namnet antyddas, utsökta fulländ-
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ning, hvilken hittades i Rom under ruinerna till Neros "gyllne

hus". Man har mycket stridt om betydelsen och tillbörligheten

af en sådan bild som denna. Säkert är, att han tillhör den sista

perioden af den grekiska konstens utveckling under romerskt

öfvervälde, och att han måste räknas till samma slägte af med-

vetna Yenusbilder, som fått sin mest berömda representant i

Mediceiska Yenus. Det afsigtliga ligger här icke blott i vänd-

ningen på hufvudet och en rörelse med handen, utan den ligger i

hela attityden. Yenus är nämligen mycket lätt klädd, men äfven

detta lilla aflägsnas med höger hand framifrån och från högra

sidan, medan den venstra handen fullkomligt upplyfter det bakre

draperiet, hvarvid blicken följer rörelsen. Olyckligtvis äro både huf-

vud och armar i originalet illa restaurerade, så att man icke med

full säkerhet kan sluta till den ursprungliga karakteren i det

hela. Imellertid torde Jakob Burkhardt ha rätt *), då han om

bildens totalintryck säger, att afsigtligheten i hela framställningen

rycker denna figur inom det lättsinnigt koketterandes område, om

man också icke kan kalla den obscen. Förmodligen hade Sergel

under sin vistelse i Neapel sysselsatt sig med någon studie-modell

efter den beryktade skönheten, hvars hela väsen så noga passade

in med tidens frivola anda, och af denna voro både höga och

låga anstuckna, Gustaf III och Sergel deri inbegripna. Nog af,

konungen bestälde den nämnda Yenusbilclen, men med det oer-

hörda tillägget, att gudinnans hufvud, som för öfrigt ja var oäkta,

skulle ersättas med grefvinnan Ulla Höpkens, hvilken varit en

af de yppigaste skönheterna vid Gustafs hof, men nu vid några och

tretio års ålder befann sig på återgång. "Yid sexton års ålder",

yttrar författaren i "Biografiskt Lexicon", "var hon säkert den vack-

raste i Sverige. Sergel var dock bekymrad öfver sitt uppdrag och

ansåg grefvinnan mera egnad till modell för en Lais än för Yenus.

Allmänheten förvånade sig öfver, att denna höga dam lät beqväma

sig till att på detta sätt gå till efterverlden". I denna förvåning

likasom i Estlanders sedliga förtrytelse öfver beställningen och dess

vilkor kan man icke annat än instämma. På sådant sätt främ-

') Der Cicerone. II, sid. 452, b.
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jas icke konstens utveckling, ocli så mycket svårare blir domen,

då man betänker, att utom porträttbysterna detta var den enda

större bildstod, som konungen bestälde af Sergel, hvarvid den

tanken ligger nära till hands: var det för detta, som Sergels

konstnärsbana afbröts, när lian stod på höjden af rykte och talang?

Emellertid lar Gustaf III:s beskyddareskap och välvilja för Ser-

gel icke förringas, äfvon om den tog sig någon gång ett egen-

domligt uttryck, lian visade sig som konstnärens vän, särskildt

är Inni vid sin resa till Italien 1783 tog Sergel med sig dit.

Sin förtjusning och tacksamhet härför uttrycker denne på gamla

dagar på ett rörande och enkelt sätt i sitt fjerde bref till By-

ström' sålunda: "Med största nöje har jag mottagit ert bref, hvaraf

jag ser, att ni är i besittning af god helsa, och ni vet göra er

till godo den dyrbara tid, ni har att vistas i Rom
;
ty ett sådant

tillfälle kommer icke lätt tillbaka. Hvarje konstnär, som lemnar

Rom efter att ha slutat sina studier, är icke så lycklig, som jag har

varit, att få återvända dit efter fyra års frånvaro". Minnena från

denna resa äro tunnsådda. Bland Sergels teckningar finnas endast

få, som påminna derom, såsom ett karikeradt porträtt af en "itali-

ensk sjungerska, som råkades i Leipzich på resan till Italien

med H. E. Carl Sparre, 1783", och ett utkast till grafvårdar på

baksidan af ett bref, börjadt i Florens den 6 december 1783,

med angifvande, att man der dröjt i fjorton dagar och väntade på

affärd, samt slutligen en af Sergels få landskapsbilder, en vy af

Vesuvius, signerad: "Sergell a Naples le 21 Fevrier 1784". Men

det märkligaste minnet från denna resa är den antika bildstod,

som utgör peiian i Nationalmuseum, och som upptäcktes kort

före eller under Gustaf IILs vistelse i Rom 1783, nämligen den

sofvande Endymion. Den uppgräfdes i ruinerna af Hadriani villa

nedanför Tivoli, och det berättas, att då konungen, åtföljd af

Sergel, rest dit för att taga bilden i ögonsigte, skall konstnären,

enligt författaren i "Biografiskt Lexicon", vid anblicken af bilden

hafva blifvit så hänförd, "att han trädde fram emot konungen och

slutligen, försänkt i bildens åskådning, skall ha ropat till monarken:

"gif mig snus!", hvilken begäran Gustaf, annars nogräknad om
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etikettens fordringar, leende efterkom". Genom Sergels tillskyndan

inköptes detta utmärkta konstverk den 19 Augusti 1785 (sedan

det restaurerats af bildhuggaren Giovanni Grossi) från dess egare

markis Giovanni Battista Centini, som egde jorden, der det hitta-

des, och monsignore Giovanni Francesco Compagnoni Marefosci,

hvilken låtit verkställa gräfningen. På detta sätt har Sverige

genom sin störste konstnär kommit i besittning af ett antikt konst-

verk, som utan tvifvel är det dyrbaraste norr om London. Denna

Endymion har haft ett egendomligt inflytande. Hade redan Sergel

genom sin Faun och Othryades redan ådagalagt en viss böjelse

för liggande figurer, så vardt denna likasom autoriserad genom

den herrliga antika bilden, och den har inom vår svenska bild-

huggarekonst lockat efter sig en rad af liggande bilder, efter

hvilka denna böjelse skulle kunna karakteriseras såsom nationel.

I Nationalmuseum finnes sålunda icke mindre än sex sådana liggande

figurer, och ännu flere skulle kunna tilläggas, såsom till exempel

en sofvande bacchantinna af marmor i half storlek i Upsala Uni-

versitets museum, hvilken är ett verk af Sergels lärjunge Byström.

Men ännu ett minne om Sergel finnes från denna resa: det

är en i Nationalmuseum befintlig tafla af Gagneraux, framställande

Gustaf III med påfven i Vatikanens galleri, målad 1785. Till

höger om midtgruppen i förgrunden synes längre bakåt Sergels

välkända profil. Han står framför en af de antika stoderna, för-

djupad i samtal med en monsignore. Han är klädd i den gustavi-

anska eller, som den äfven kallas, svenska drägten med vasaorden

om halsen. Han hade nämligen 1782 blifvit vasariddare. Af

öfriga utmärkelser, som efter hans hemkomst vederforos honom

under hans återstående lif, må i sammanhang härmed i förbi-

gående anmärkas, att han erhöll nordstjerneorden först efter Gustaf

IILs död 1795, vidare att han utnämndes till hofintendent 1803,

att han adlades samma dag, som Gustaf IILs bildstod aftäcktes,

den 24 Januari 1808, samt ätt han slutligen år 1810 valdes

till direktör af fria konsternas akademi.

Nu var alltså Sergel bofast i hemlandet, och de sista tio

åren af 'sitt Lif egnade han åt arbete i dess tjenst; al' dessa ut-
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märker sig den förra hälften ännu genom större arbeten, af

hvilka ett par till och med kunna ställas bland hans förnämsta,

njedan den senare upptages af smärre verk, sjukdom och djup

melankoli.

Först bland dessa arbeten i hemmet ha vi att märka de

begge, som pryda Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, nämligen

altardekorationen, som framställer Kristi uppståndelse, och monu-

mentet öfver Cartesius. Af dessa är den förra en verkligen mäktig

uppenbarelse af den uppståndne frälsaren, som med Sergels van-

liga flygt i inspirationen är återgifven sväfvande öfver den sprängda

grafven och de förfärade väktarne; den senare är en i tanken

ypperlig bild af Cartesii ande och lära, nämligen en genius, som

med en fackla i venster hand sväfvar öfver ett moln, medan han

med den högra upplyfter ett dok, som höljt det ur molnet fram-

rullande verldsklotet. I begge dessa verk, som utmärka sig för

Sergels egendomliga fart och fantasikraft samt äfven, såsom vanligt

hos honom, i formgifning och linier äro framstående, möta vi dock

en af de svaga punkterna i hans konstnärsskap. De äro näm-

ligen begge oplastiska i det sätt, hvarpå tanken är återgifven, de

närma sig mera måleriets formlag; de äro icke friskulpturer, icke

heller reliefer, utan höra till den art af framställning, som ba-

rocken skapade, och som fått sitt typiska uttryck i Algardis be-

römda "Attila" öfver Leo den stores altare i S:t Peter och, såsom

ofvan är anmärkt, af Burkhardt fått det karakteristiska namnet

väggskulpturer. I begge har man för öfrigt ett par af barockens

vanliga ingrendienser, nämligen sväfvande figurer och moln, for-

made i gips. I "Biografiskt Lexicon" anmärkes, att Sergel sjelf

skall ha beklagat, att han icke fick utföra dessa begge verk i

marmor. Det kan väl vara möjligt; men marmorn med sin ädla

stabilitet passar föga för sådana verk, som äro uteslutande deko-

rerande; endast i gips eller stuck kunna de ännu gå an. Moln

af gips äro redan svåra nog, men i marmor äro de en fasa, hvilket

hvar och en kan intyga, som haft tillfälle att i Italien se, hvad

barocken i den vägen kunnat åstadkomma. Här hade Sergels

snille och reformerande förmåga sin gräns, hvilken först en yngre,
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ännu mera äkta antik ande skulle öfverstiga. Äfven i ett par

andra bilder återfinna vi denna barocka högrelief, ehuru i renare

och enklare form. Den ena är en efterbildning i liten skala af

den farnesiske Herkules i bränd lera, den andra en framställning

af en qvinna, som stiger ur badet, i gips, begge i Nationalmuseum.

Den senare är märklig, dels för sina yppiga former, dels för det

egendomliga motivet med en lystet grinande satyr-herm, hvartill

möjligen museum i Neapel lemnat stoff. Några mindre reliefer

finnas dock af Sergels hand, i hvilka stilen är iakttagen, nämligen

en liten Amor, som faller på knä och afskjuter en pil, i National-

museum, samt en nymf, som bekransar en satyr-herm, och tvenne

satyrer, som bära en nymf i "guldstol", begge i TJpsala Universitets

museum.

Men ännu en gång koncentrerade Sergel sin kraft för att

visa äfven här hemma i norden, huru han lärt sig för sin del

uppfatta det antika idealet. Det var Venus stigande ur badet,

som han valde att framställa, och det gälde således här att ännu

en gång behandla den qvinliga kroppens skönhet, som han redan

förut gifvit i olika skiftningar i Mars och Venus, i Amor och

Psyche och i "Venus aux belles fesses" samt äfven i nyss nämnda

högrelief. Af alla dessa qvinnofigurer är utan gensägelse Venus,

som stiger ur badet, den yppersta och i formen renaste. Emedan

hon alltid befunnit sig i enskilt ego och ingen modell af henne

funnits bland Sergels konstnärliga qvarlätenskap, så är hon icke

mycket känd, hvarför här meddelas en afbildning af henne i foto-

grafi. Hon egdes först af den bekante excellensen friherre Ger-

mund Ludvig Cederhjelm på Säby i Östergötland (f. 1755, död

1841), hvilken förmodligen redan 1776 vid en resa till Italien i

Kom gjorde Sergels bekantskap, och som 1783, när Gustaf III

reste till Italien, var följaktig till Paris, der han stannade som

attaché, för att följande vår ånyo tillhöra konungens svit i den

franska hufvudstaden. Sedan bilden efter hans död gått genom

ett par händer, stannade hon sist hos friherre P. A. Tamm på

Österby Bruk i Upland, der hon ännu befinner sig i hans sonsons,

friherre Gustaf Tamms, ego. Den förste, som nämner henne, är



10 Jolian Tobias Sergel.

Franzén, ehuru endast i förbigående. Vidlyftigast är hon omtalad

i Grafströms uppsats i "Svea" *)> som vid jemförelse med Psyche

yttrar sig om henne sålunda: "Så fullkomligt rena former har

den (Psyche) icke, som t. ex. samme konstnärs Venus, nu mera

förvarad på Säby hos H. Exc. Friherre G. Cederhjelm. Af alla Ser-

gels qvinnofigurer är denna utan tvifvel den mest fulländade. Den

kan sättas i bredd med antikens herrligaste stycken. Också ansåg

Sergel sjelf den vara utarbetad under hans lyckligaste ingifvelser.

Skada, att marmorblocket, hvarur den är huggen, är mindre lyck-

ligt val dt". På grund af denna notis är hon upptagen af Est-

lander 2
) samt i "Biografiskt Lexicon", der hon kallas Venus

Anadyomene. En blick på bilden visar dock, att hon rättare

kallas "Venus, som stiger ur badet".

Figuren, som är ungefär två och en half aln hög och hug-

gen i marmor, men icke signerad, framställer skönhetens gudinna

i hälft stående, hälft sittande ställning: hon stöder sig nämligen

mot en piedestal, som baktill bildar tronc för figuren, och högra

benet är lyft, med foten hvilande på en mussla, såsom den ur

bafvet uppståndna gudinnans naturliga attribut. Ett draperi,

som baktill faller ned öfver en del af den stödjande piedestalen

och fylles bakom gudinnans veklif af den fläktande hafsvinden,

uppehälles i tvenne flikar öfver venstra bröstet af den krökta

venstra armen, medan den högra tyckes sysselsatt att torka det

hälft upplyfta högra benet. Venstra axeln är också något upplyft,

den högra åter något nedfäld, just för utförandet af den nämnda

handlingen. Hufvudet, som förefaller vara något litet, men sitter

vackert på axlarne och är ädelt formadt, är vändt åt höger, Ser-

gels favoritställning, och håret, som är upplagdt i nacken och på

hjessan samt ofvan pannan sammanhålles af ett band, faller öfver

båda axlarne i fritt ringlande lockar. Hvad här först måste an-

märkas, är det skalkaktiga leende, hvari man hvarken ser det

beräknade koketteriet hos Mediceiska Venus eller den tillgjordt

generade öfverraskningen hos Canovas. För öfrigt skulle det kunna

J) Anf. st. sid. 321.

-) Anf. st. sid. 462.
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sägas, att armställningen i någon mon påminner om den förra.

Att hon stigit ur badet och är sysselsatt att torka sig, torde vara

klart både deraf, att hon hvilar på postamentet, och att det högra

benet med den deröfver hälft utbredda fliken af draperiet är lyft,

så att foten med tårna stöder sig på musslan, medan den högra

axeln är sänkt och armen sträckt, så att handen med utbredda

fingrar hvilar på draperiet. Skulle någon anmärkning kunna

göras, så skulle det vara i afseende på de nedre extremiteternas

spänslighet i förhållandet till den fylligt och dock fint utvecklade

bålen, vidare att händerna, såsom någon gång hos Sergel inträffar,

äro något stora, samt slutligen att det fläktande draperiet på venstra

sidan ännu ger en liten påminnelse om den barockkonst, mot

hvilken i öfrigt hela bildstoden genom sin enkelhet och renhet

utgör en så vacker protest. I afseende på marmorn, mot hvilken

Grafström, såsom ofvan anfördes, gjort en anmärkning, kan nämnas,

att den öfver hufvudet och halsen är ren och fläckfri, medan den

öfriga delen af kroppen är försedd med brunaktiga fläckar, ehuru

icke i någon större mängd, samt att stenen på ryggen är något

svartådrig. I denna bild måste vi anse Sergel såsom återupplifvare

af antikens ideal och föregångare till Canova och Thorvaldsen

hafva kulminerat: ädlare form och renare stil i god, plastisk anda

har han icke åstadkommit, och då denna Venus kan anses ha

fullbordats under slutet af 1780-talet, har sålunda Sergel före

Canova reformerat uppfattningen både af den manliga och den

qvinliga typen inom plastiken.

Den hufvudsakligaste frukten för fosterlandet af Sergels

vistelse här hemma blefvo dock tvenne fosterländskt historiska verk

af första rang, nämligen den kolossala grupp, som föreställer

Axel Oxenstjerna, dikterande för historiens gudinna, och hans

bildstod af Gustaf III. I begge dessa framställningar visar mä-

staren på ett glänsande sätt smidigheten i sin fantasi och ärlig-

heten i sin sträfvan att följa med tiden. Här framträder den

antika stilens reformator vid första uppfordran med tvenne verk i

en jemförelsevis mera realistisk syftning, med historisk kostym

och porträttlikhet, och han visar sig vida mera än Canova vara färdig
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all tagaul det steg, som bildhuggarekonsten längre fram tog, näm-

ligen att Lemna det egentliga antika idealets sfer med dess framställ-

ning af den nakna menniskokroppen och träda in, äfven hon, såsom

hon också gjort hos grekerna, ehuru under andra och bättre

vilkor, i ledet bland de öfriga konsterna såsom afspeglande i för-

klarade bilder lifvet, icke blott i dess allmänt humana typiskhet,

utan i det eller det bestämdt historiska ögonblicket af mensklig-

hetens, ett folks eller en framstående individs lif. Häri är Ser-

gel icke den förste, men likväl en af de förste. Houdon hade

gått före honom.

I ''Axel Oxenstjerna och historien" hade Sergel fått till upp-

gift att framställa en grupp, som skulle dekorera framsidan på

Larchevéques bildstod af Gustaf II Adolf. Denna stod, som be-

stäldes 1757 och först efter fyrtio år, långt efter sin mästares

död, vardt färdig och aftäckt, hade haft mycket skiftande öden

både såsom modell, då den af 1762 års Sekreta Utskott ogillades

och sedan omarbetades, och under gjutningen, då en mängd fel

begingos, att icke tala om grundfelet i stilen hos stöden, som

med sin tyngd och klumpighet icke är värdig sin stora förebild.

Den dekorerande gruppen skulle anbringas på bildstodens fram-

springande nedre sockel och på baksidan motsvaras af en trofé.

Begge återfinnas äfven på en bronserad eskiss i gips af bildstoden,

gjord af Larchevéque, hvilken återfinnes i modellrummet å Na-

tionalmuseum (n:o 450). Der ser man, att idéen till gruppen är

lärarens; men hvilken himmelsvid skilnad mellan detta utkast och

den af den yngre mästaren utförda modell i bränd lera, som nu

på några stegs afstånd från den förra pryder samma modell-

samling! Att Sergel gått eftertänksamt och kanske äfven tve-

kande till verket, kan man se först och främst af ett blad bland

handteckningarna (portfölj 12, blad 85.), som framställer ett

skyggt utkastadt porträtt af Axel Oxenstjerna; vidare vittna der-

om också de förändringar, han vidtagit i Larchevéques utkast,

både med statsmannen och personifikationen af historien. Så har

den förres i modellen sammantryckta figur här blifvit reslig och

storartad, med en hållning på hufvudet och en åtbörd, som an-
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stå furstars vederlike. Han står der icke blott som en i upp-

fattningen idealiserad och i detaljen med berömvärd realism åter-

gifven bild af vår störste statsman, utan han förefaller i all sin

lugna och dock öfverlägsna hållning som ett koncentreradt uttryck

af Sveriges hela storhetstid. Det är en yfverboren kraft, besläg-

tad med den, åt hvilken Olof lindbeck gaf uttryck i sin "At-

lantica" och Georg Stjernhjelm i sina hexametrar. Vidare har

gudinnans figur, hvars ställning väl betingas af platsen, der grup-

pen skulle anbringas, och som till uppfinning bör tillräknas Lar-

chevéque och icke Sergel, blifvit finare och ädlare samt förlorat

de omotiverade vingar, med hvilka hon är försedd i den nämnda

eskissen. I sin förening utgöra begge figurerna ett värdigt par,

i synnerhet när man tänker sig dem anbragta på den plats, för

hvilken de voro ämnade. Då försvinner äfven i den sålunda

underordnade, dekorerande gruppen den anmärkning, som kan

göras vid dess nuvarande isolerade uppställning, nämligen mot

sammanblandningen af historisk kostym och allegorisk personifika-

tion, hvilket dock för renaissansen icke innebar något motbjudande

och oriktigt. Som bekant, är gruppen, gjuten i gips i kolossal

storlek, numera uppsatt i östra hvalfvet i Stockholms slott, der

den aftäcktes först vid Gustaf II Adolfs jubelfest den 6 November

1832. Det enda å den store konungens stod, som härstammar

från Sergels hand, äro de fyra medaljonger af Banér, Torstenson,

Wrangel och Königsmark, som pryda hvar sin sida af piedestalen

och härstamma från samma tid som den nämnda gruppen, näm-

ligen från midten af 1780-talet.

Det andra fosterländska konstverket och Sergels sista stor-

verk var Gustaf IILs bildstod på Skeppsbron i Stockholm. Då

konungen år 1790 återvände från kriget med Ryssland, beslöt

Stockholms borgerskap att resa hans stod, och Sergel var natur-

ligtvis den, som skulle utföra verket. Han började arbetet 1790,

och aftäckningen försiggick 1808. Det var således fulla aderton

år mellan det första utkastet och det färdiga konstverket, Sergels

dystraste år, men han hade dock den lyckan att få upplefva

dess aftäckning. På en piedestal af mörk, polerad granit står
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"tjusarekonungen " , klädd i den af honom sjelf införda svenska dräg-

ten, med en lätt och, såsom man ofta sagt, dansande attityd. Att

den i sig har något teatraliskt, kan icke nekas, men den måste

just i denna sin egenskap ha varit karakteristisk för Gustaf III,

emedan nian återfinner samma teatersteg i flere framställningar

af honom, såsom i den förr nämnda taflan af Gagneraux, som

tecknar hans besök med påfven i Vatikanens skulpturgalleri. I

sådant hänseende har således Sergel gjort sin skyldighet, då han

återgifvit förebilden med en för honom egendomlig ställning.

Vidare räcker han med den ena handen fram fredsoliven, medan

han låter den andra hvila på ett styre. Det är också en gammal

anmärkning, att Sergel i Gustaf III efterliknat Belvederiska

Apollos motiv. Sergel har sjelf i ett af brefven till Byström

till hälften medgifvit detta; men han anser sig derför vara värd

beröm, icke tadel, och deri har han rätt, om man ser saken så,

som i allmänhet den hos honom genomgående anslutningen till

antika förebilder här ofvan uppfattats, nämligen såsom både naiv

och nödvändig för öppnaren af en ny bana. "Silfverstolpe",

säger han i tredje brefvet till Byström, "var den förste, som med

sitt genomträngande snille gjorde den stora upptäckten, att jag

begagnat mig af den oädla attityden hos Apollo di Belvedere.

Jag blef sålunda kritiserad i det, för hvilket han bort gifva mig

beröm. Men en känd författare säger, att snillrika personer äro

dumma, när de upphäfva sig till domare öfver sådana saker, som

de icke förstå. " För öfrigt har Estlander rätt, då han om denna

staty säger, att "från tåspetsen till det inspirerade anletet går

genom hela bilden en elektrisk ström, som delar sig åt alla håll

och lemnar intet parti kallt eller tomt". Gustaf IILs staty är

modellerad med kärlek till förebilden, men är den ett kärlekens

barn, så är den också smärtans. Om en af Sergels handteckningar,

som framställer "Gjutaren Gerhard Meijer", finnes antecknadt å

den skrifna katalogen i Nationalmuseum, att Meijer göt Gustaf

IILs staty, som Sergel ville ha gjuten i Sverige, men att detta

misslyckades, och Sergel hade sedan ett orimligt cisileringsarbete,

hvadan han yttrat om saken, att "han aldrig böljat ett arbete
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med mera glädje och aldrig slutat något med mera bekymmer."

Men redan innan det kom så långt, hade han svårigheter. I

början af 1797 skrifver han från Köpenhamn till Ms von Rosen-

stein ') och beklagar sig öfver, att man ville förfuska planen med

uppställningen af Gustaf IILs bildstod. Palmstedt (en samtida

arkitekt) hade uppgjort ett förslag, som var ovärdigt saken, medan

Sergels vän Deprez, den bekanta dekorationsmålaren och arkitekten,

tecknat ett annat, som äfven gillats af Gustaf III. "Jag ber att

få nämna", tillägger han, "att idéen är min, men jag försäkrar

på heder och ära, att det icke är egenkärlek, som bringar mig

att tala för detta förslag, utan emedan det är bättre än Palm-

stedts." Nu ville man ekonomisera och genomföra den senares

förslag, emedan det är billigare, och det påstås, att konungen är

för detta; "men", säger Sergel, "jag är öfvertygad, att konungen

aldrig vid ett sådant tillfälle, när det gäller att hedra hans faders

minne, skall vilja försöka att ekonomisera." Sergel ber Rosen-

stein tala vid konungen och påpeka, att en fond är samlad för

ändamålet. I ett nytt bref längre fram, tackar han Rosenstein,

att han talat vid konungen, ehuru denne har beslutat sig annor-

lunda, och derom är nu ingenting att säga. Imellertid triumferar

Palmstedt, och Sergel undanbeder sig blott att bli för konungen

framstäld såsom den der haft någon del i det segrande förslaget,

i hvilket han dock hoppas ännu kunna göra några ändringar.

Statyn aftäcktes den 24 januari 1808 vid samma tid, då

ryska hären tågade mot Finlands gräns. Bernhard von Beskow

har berättat om festligheterna vid den högtidliga akten,
2
) huru

läktare för alla högheter och förnäma voro uppresta, och huru

alla Sveriges landskapsfanor svajade mellan läktarne. "Det var

sista gången, som de finska blandade sig med de svenska."

Sergel sjelf firade dagen med en fest, till hvilken han inbjudit de

äkta gustavianerna: Oxenstjerna, Lagerbring, Ugglas, Ruth,

Zibet, Cederhjelm, Edelcrantz, Leopold, Rosenstein, m. fl. och i

*) Brefvet, som är affattadt på franska, forvaras i Upsala Universitets

bibliotek.

2
) Lefnadsminnen, sid. 52.
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deras krets höll Sergel det berömda tal till Gustafs minne, hvilket

här icke kan ätergifvas, men som återfinnes i Beskows "Lefnads-

minnen ".

Hade Sergel i sin Venus kulminerat såsom återställare af

antikens oss närmast liggande ideal, så nådde han med Gustaf

EDfcs staty höjdpunkten af sina och sin tids försök i den historiska

porträttstatyn; ty jemförd med den något senare Bliicher-stoden

i Rostock af hans vän Schadow, står Gustaf IILs bild som ett

konstverk af första rang, och äfven i det på minnesstoder rika

Stockholm finnes ingen, som i fart och lyftning, i sanning och

karakter, i lif och rörelse kan täfla med den. Sålunda står Ser-

gel genom sina bästa verk, hvilka nu äro genomgångna, så-

som Sveriges förnämsta bildhuggare både inom den ideala och den

reala genren.

Hvad som ännu återstår att omnämna är icke mycket, och det

återfinnas dels i Nationalmuseum, dels å de ställen, för hvilka det

skapades, eller i enskild ego. Till det bästa höra tvänne i

modellrummet befintliga gipsstatyer, framställande Ceres sökande

Proserpina, förmodligen ämnade såsom dekorerande figurer att

bära verkligt brinnande facklor. Men i stilen äro de så förträffliga,

i draperiet så rena och storartade och i hela uppfattningen så

äkta tragiska i uttryckandet af den efter sin dotter letande mo-

derns djupa förtviflan, att de på grund deraf som konstverk kunna

ställa sig vid sidan af hans bästa. Deremot äro tvenne karya-

tider, som befinna sig i samma modellrum, mera tomma och scha-

blon messiga, och vid åsynen af dem generas man mera än vid de

förra deraf, att de utgöra ett par, emedan det handtverksmessiga

derigenom ännu tydligare framträder. Lägga vi härtill de sväf-

vande genierna med Gustaf IILs namnsköld ofvanför kongl. tea-

terns i Stockholm avantscen, hvilka i stil och formbildning likna

genien på Cartesius-monumentet, vidare lejonen på Kongl. teaterns

och arffurstepalatsets fronton, och altarprydnader, bestående af

bedjande englar, i Clara kyrka i Stockholm och i Carlstads dom-

kyrka, samt Ehrensvärds graf på Sveaborg, så äro, med förbigående

af en och annan småsak, de flesta dit hörande verk upptagna.
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Men utom allt detta finnes ännu en afdelning af Sergels

verk, som icke äro berörda, nämligen hans byster och porträtt-

medaljonger. I dessa har han, som hvarje äkta konstnär, på ett

lefvande och tilltalande sätt återgifvit sin samtid, och i dessa hans

skapelser kan man läsa en del af den gustavianska tidens kultur-

historia. Visserligen klagar han i det tionde brefvet till Byström:

"I Rom talar ni om statyer; i Stockholm får man endast tänka

på byster och medaljonger". Men det är ingen liten tjenst, han

härigenom gjort fäderneslandet, helst hans afbildningar af lefvan-

de personer äro sådana, som ega betydelse, då dessa personer i de

flesta fall äro framstående män inom en lysande tid. Dessutom

är hans uppfattning så ren och stor och på samma gång så sann

och lefvande, att konstnären icke skulle vara färdig utan detta

tillägg till sin talang. En konstnär af den äkta sorten, en hi-

storiemålare, en bildhuggare i högre stil, är också nödvändigt por-

trättbildare; så voro Rafael och Lionardo, Tizian och Rubens, Van

Dyck och Rembrandt; så voro ock grekerna, så Canova och Thor-

valdsen, så äfven Sergel. Och hans porträttverld är ej liten. Af

byster har han visserligen efterlemnat en idealbild af Gustaf II

Adolf med en lagerguirland och ett officersskärp, som falla pitto-

reskt ner öfver bystens fot; men den kommer här egentligen icke

i fråga. Deremot höra hit i fullaste mening alla de byster, han

högg i marmor af det kongl. husets ledamöter, alla med det

oundgängliga gemensamma slägtdraget, den holstein-gottorpska

typen och de brandenburgska ögonen, utom den likhet som ligger

i tidsfysiognomien, men dock hvar och en af dem en person för sig.

Så framför allt Gustaf III sjelf, som är ypperligt karakteriserad,

likaså hertig Carl, hertig Fredrik Adolf och Gustaf IV Adolf; så

äfven drottning Sofia Magdalena och hertig Carl af Småland,

hvilken dog som barn, Hedvig Charlotta, Carl XIILs gemål och

Sofia Albertina, samt äfven Scheffer, Reuterholm och Armfelt,

Gustaf Wasa, Carl X och Porthan. I afseende på dem alla är

det sant, hvad Franzén så vackert sagdt: "Ju själfullare ett an-

sigte är, ju mindre ligger dess karakter i de stående dragen.

Att fånga ett ögonkast, en rörelse af läpparne och ögonbrynen,
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dfi del egentligaste och innersta af själen i dem framblixtrar, och

fästa dem i leret, fordras oj blott en konstnärs hand, utan en

tänkares blick". Och kanske ännu mera än om dessa byster

gälla dessa ord om Sergels medaljonger, i hvilka han förevigat

sig sjelf och alla de utmärkta män, tillhörande tidehvarfvets för-

nämsta svenskar, som till honom stodo i något slags personligt

förhållande. Dessa medaljonger äro spridda på många håll, men

de flesta finnas dock i Stockholm i Nationalmuseum samt i Up-

sala Universitets museum. Att uppräkna alla är omöjligt. Här

må endast påpekas konung Gustaf III och Sergel sjelf, både i

yngre
]

) och äldre år, grefve Gustaf Philip Creutz, skriftställaren

Gjörwell, Carl Michael Bellman (från 1797), Leopold, Adelcrantz,

Elis Schröderheim och fru Schröderheim (hvilken porträtterades

17S2, såsom ses kan genom en teckning af Elias Martin i Sergels

portföljer, framställande Sergels atelier, medan han modellerar fru

Schröderheim), vidare Linné, skalden David Vallerius, Polhem,

Nils von Rosenstein, den berömde kemisten Torbern Bergman,

in. fl. och sist kronprinsen Carl Johan. Om honom skrifver han

i det fjerde brefvet till Byström af den 26 Juni 1811: "Jag har

gjort kronprinsens porträttmedaljong, som är mycket lik och rätt

ordentligt modellerad, och det, som förtjusar mig mest, är,

att jag vid 71 år ancora sono scultore, och icke bland de

allra medelmåttigaste. Prinsen har genom sin närvaro och sitt

rättframma sätt botat mig för melankoli och bevisat mig så

mycken godhet, att jag var honom skyldig den möda, jag gjort

mig att åstadkomma likhet efter antikens grundsats, det

vill säga, med allt det urval, hvaraf originalet var mäktigt. Och

jag har lyckats". Ända in i sista stunden finna vi honom så-

lunda ej blott i ord, utan äfven i handling hålla fast vid den

ledstjerna, som han följt under hela sitt lif.

Härmed vore nu i det närmaste hela följden af Sergels verk

afslutad. Men en afdelning återstår, som dock redan i afseende

l
) I Nationalmuseum finnes en porträttmedaljong af Sergel från yngre

år i bränd lera (N:o 608), af hvilken den vignett, som är satt i spetsen för

denna afhandling, utgör en afbild.
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på vistelsen i Rom delvis varit vidrörd, och som icke kan för-

bigås, om man vill lära känna Sergels personlighet i botten,

nämligen hans handteckningar. Han egde denna egendomliga

förmåga att med penna och bläck kunna ögonblickligen ge ut-

tryck åt sin fantasis eller sitt humoristiska lynnes infall, och de

hålla sig clerför mest inom karikatyrens område. Bland dessa

finnes ock en afdelning, som i en sann karakteristik af Sergel

icke få lemnas ur sigte, nämligen de blad, på hvilka han följde

tidsandan i den frivola riktning, hvilken med sen-renaissancen i Ita-

lien och rococon i Frankrike likt en pest utbredde sig öfver hela

det Europa, som följde det franska modet, och som angrep till

och med de ädlaste och mest upplysta andar. Hos Sergel fram-

träder detta frivola element ofta nog qvickt eller lustigt, men

också lika ofta groft och cyniskt, ehuru icke värre än hos andra

jembördiga andar, exempelvis Ehrensvärd. Men utom dessa teck-

ningar finnes en öfvervägande mängd dels af utkast till kompositio-

nen, dels af karikatyrteckningar öfver personer och händelser, som

äro upplysande och intressanta nog med afseende på Sergels konst-

närliga skaplynne och personliga lif. De förra, som i den sam-

ling, hvilken tillhör Nationalmuseum och här åsyftas, kallas "cro-

quier" och "eskisser" och uppgå till ett antal af 400 nummer,

innesluta, märkligt nog, högst få teckningar till sedermera ut-

förda arbeten, exempelvis Diomedes, genierna öfver Kongl. teaterns

avantscen, englarne i Clara kyrka, "Uppståndelsen" öfver altaret

i Adolf Fredrik och några sådana. Deremot hvimla dessa port-

följer af antika ämnen, mer eller mindre flyktigt utförda, af hvilka

åtskilliga äro mästerliga. En af Sergels yppersta teckningar i

denna art är den i "Tidskrift för bildande konst" (1875, II)

återgifna, som framställer Alcestes död, med en ypperlig fram-

ställning af den döende drottningen, liggande på paradsäng i sitt

palats, omgifven af gråtande väninnor och tjenarinnor, hvilka med

vexlande uttryck af sorg fylla både förgrunden och de aflägsnare

delarne af den perspektiviskt väl anordnade scenen. Hit höra ock

åtskilliga bibliska ämnen (från 1797) och äfven utkast till skepps-

(J. R. Nyblom: Johan Tobias Sergel. 4
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galjoner till trenne linieskepp, "Ömheten
,

"Kronprins Gustaf

Adolf" och "Fäderneslandet".

Men de intressantaste af dessa handteckningar äro dock de,

i li v il ka Sergel ger uttryck åt sina egna infall i afseende på

samtida personer, mest gynnare och vänner, eller framställer

kemiska händelser ur sitt eget lif. Bland framstående samtida

Initia vi främst Gustaf III sjelf, dels i ett par ypperligt teckna-

de, skar]»! markerade profiler, dels i hälft karikerad framställning,

såsom t. ex. i regnhatt, fotsid rock, käpp i högra handen och den

venstra instucken i bakfickan — en ställning, som tyckes ha

varit mode den tiden — med underskrift: "Gustaf III åm mår-

gonen, när han komer i min atelier"; eller ock med mantel, krona

och spira, medan en person håller en fana öfver hans hufvnd;

eller sittande och betraktande "cronprinsen", som framföres af sin

guvernör, medan Armfelt står stödd med armbågen mot ett bord;

eller tillsammans med Gustaf IV, hvarvid konungen för clen se-

nare pekar på en bild af Gustaf II Adolf. Vidare finner man

der Ehrensvärd på åtskilliga blad; å ett af dem från 1780 står

han i samma ställning, som ofvan anmärktes om konungen, med

glasögon på näsan; å ett annat, som framställer honom i Carls-

krona, sitter han och dricker kaffe; å ett tredje är han sysselsatt

med kabbalistiska besvärjelser. Dessutom finnas några allegoriska

kompositioner, som fira Ehrensvärd, och af hvilka en har till

underskrift: "Dömelstorpska genie upplifvar de slumrande fria

kånster", och en annan visar, huru "Känsterna dyrka Dömels-

torps Apollo", hvarvid Apollo är framstäld vid ett altare, medan

målarekonst och bildhuggeri framföra livar sin oxe till offring.

Dömelstorp egdes nämligen af grefve Ehrensvärd. Äfven Schrö-

derheim förekommer, dels ensam, sofvande middag, dels spisande

middag i förnämt sällskap med excellensen Oxenstjerna, grefve

Posse och Sergel hos "hofmästaren Gruelle". Vi förbigå fram-

ställningarna af Zibet, Toll, Edelcrantz, Hallenberg m. fl. och

utom dem af en del mindre bekanta personer, som fått den äran

att vrängas af Sergels penna.

Bland skalder, konstnärer och personer från teatern märkes
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främst bland alla Bellman. Han förekommer på tvenne blad. Å
det ena sitter han och läser vid ett bord, hvarpå finnes ljus, en

butelj, ett glas och ett bröd; det andra framställer i en karak-

teristisk handteckning skalden i en situation, som tydligt angifves

af inskriften å bladet: "Bellmans mårgonsup med smörgås i hand,

trött och trumpen". Dessutom har Bellman sjelf år 1792 upp-

vaktat Sergel med en nyårsönskan på vers, som återfinnes bland

andra konstnärliga minnesblad i dessa samlingar. Gratulationen

är försedd med en vignett i tusch af målaren Per Hilleström och

framställer tre personer, Bellman, Hilleström och en dam, troligen

Sergels väninna, mademoiselle Fredrika Löf eller Löven, sånger-

ska vid kongl. teatern, hvilka egna Sergels i en soffa uppsatta

medaljong sin hyllning, under afsjungande af följande, med Bell-

mans egen namnteckning signerade, rader, på samma melodi som

N:o 18 af Fredmans sånger: "Om frossan".

»Jag sjunger Sergell till din ähra,

Min stämma gladt ophöjer dig,

Mitt hjerta ömt utgjuter sig;

Af alla tre vid bilden nära,

O Sergell, du din dyrkan når.

På detta rum vi dig förklara:

I döden skall du älskad vara,

Tills sista slaget pulsen slår.»

Äfven Sergel sjelf förekommer på dessa blad; man ser honom i

sin atelier med scarpellino-mössa på hufvudet och mejsel i handen,

och i ateliern stå Amor och Psyche samt en byst. Främst bland

alla konstnärsvänner har Sergel här ihågkommit Desprez, som

man möter dels i enkel, ehuru något chargerad porträttbild, dels

"ond" eller, såsom det heter på baksidan "brydd och utan pen-

gar", än i hel, än i halffigur, ibland ensam, ibland äfven i säll-

skap med de öfriga vännerna. Äfvenså förekommer någon gång

Masreliez, men mycket oftare Elias Martin, den bekante landskaps-

och genremålaren, som är föremål för Sergels glada skämt. Än

är han helt simpelt porträtterad, än är han med Sergel åskå-

dare af ett spelparti, i hvilket Bolander, Wertmuller och P. Krafft
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d, ä. deltaga; än är han mod Masreliez, miniatyrmålaren Lafren-

sen, arkitekten Sundvall och systrarne Löven bjuden på middag*

hos Sergel, livarvid han "skrattar och väntar på kårf"; än ser

man honom i London 1779 visa ett utkast för den allvarligt be-

grundande Sergel; än spisar han en jättekorf, till Desprez' ytter-

liga förvåning; än finner man anspelningar på hans penninge-

lystnad och hans .äktenskapliga förhållanden. På andra blad ser

man Lafrensen, "som tappar på Boston"; Pilos likprocession

"i magi norat efter bjudningens tillställning", ined Sergel som pre-

staf; landskapsmålaren Säfvenbom, som rakar sig; medaljörerna

öeorgi och Ljungberger, samt gjutaren Meijer och en Adams, som

måste ha varit någon framstående medhjelpare vid gjutningen af

Gustaf II Adolfs bildstod. Inskriften på bladet lyder: "M. Adams

donne ses ordres respectiffs pour mettre la queux a sa place".

(Samme Adams återfinnes i ett odateradt bref till Ms von Rosen-

stein
L

), deri Sergel ber den senare lägga sig ut för Adams hos

konungen för att utbekomma hvad komitén inknappat af hans

honorarmm. "Sans son habilité", säger han, "la statue de Glu-

stave Adolphe naurait pas été en état d'etre placé". Detta visar

på ett vackert sätt Sergels rättrådighet och ömma hjerta för alla

konstens utöfvare). En särskild böjelse tyckes Sergel ha haft för

umgänge med sceniska konstnärer och konstnärinnor. Utom sy-

strarne Löven, hvilka ofta förekomma både såsom porträtt, i en-

staka karikatyrer och lustiga situationer, möter man flere gånger

balettmästaren Gallodier, den utmärkta sångerskan Du Londelle

med man, hvilka på Drottningholm framträda som ett högst ko-

miskt par, sångaren Karsten och hans fru, född Stebnowska, äfven

berömd sångerska, premierdansösen madame Du Tillet och hennes

man, och i dessas sällskap åtskilliga medlemmar af den tidens

diplomatiska corps, såsom i en drastisk teckning af en fest vid

Lilla Nyckelviken den 29 juli 1790. En annan sådan fest vid

Kräftriket är äfven drastiskt återgifven, men i den deltogo endast

konstnärsvännerna Sergel, Martin, "Lafvrens", Masreliez och

Deprez.

!

) I Upsala Universitets bibliotek.
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Tvenne särskilda gånger gjorde Sergel besök i Köpenhamn

och återupplifvade bekantskapen med de danska vännerna från

Rom, nämligen 1794 samt mot slutet af 1796 och början af

1797. Häraf bevara teckningarna många glada minnen. Äfven

här står Abilgaard främst likasom förut i Rom. Så förekommer

en teckning af Abilgaard (1797), som funderar vid sitt bord,

medan Sergel och baron De Geer simma i en bål och Abilgaards

hushållerska Maria, står bredvid med ett glas; å andra ställen

skämtar Sergel med Abilgaard för hans långa, gängliga figur

eller för hans dåliga mage. Äfven Widewelt, Sergels samtida

bildhuggare i Danmark, skaparen af den bästa bland allegorierna

på "Frihedsstötteu", som slutade sitt lif med att dränka sig år

1802, möter oss här: han ger nemligen 1797 en middag för

Sergel, vid hvilken hans dräng "stjäl undan vinbuteljerna". Öfriga

minnen från Danmark äro mindre intressanta; här må blott erinras

om ett minne från Helsingör, en vacker dansk piga, med eldtång

i handen och en mössa liknande en hjelm på hufvudet, som ger

henne utseende af ett slags Minerva och derför torde ha slagit

an på Sergels öga, samt en bild af hemresan från Köpenhamn

till Dömelstorp den 23 januari 1797.

Återstå nu af de handteckningar, som förtjena uppmärksam-

het, de, hvilka beröra Sergels personliga lif och förhållanden. Hit

höra först några lustiga framställningar från resor, af hvilka

ett blad visar, huru vännen Schön och Sergel "probera långbyxor"

i Köpenhamn; ett annat, huru samme Schön och Sergel, begge

högst korpulenta, "valsa i Arboga värdshus efter måltiden den

24 September 1801 på resan till Göteborg"; ett par andra bjuda

på gästgifvaregårds-scener, en från Krokeks hållstuga april 1800,

med en mängd öfverallt, äfven i spiseln, liggande personer, en annan

med Sergel ensam i Råby gästgifvaregård, ett karakteristiskt sjelf-

porträtt af konstnären. En visar oss i en lustig bild "Professor

Slengkurs (Sleincours) equipage i Upsala distingsmarknad 1780",

hvarvid Sergel står med tub i hand för att kunna se professoren.

Men han skonar icke heller sig sjelf. På ett blad ser man hans

eget första blygsamma equipage i Stockholm 1780, och i ett par
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giktbilder, öm det namnet tillätes, har han gifvit sig- sjelf till

bästa med tvenne karikatyrer från olika tider med tjugu års mellan-

rum, den ena från den 15 februari 1792, den andra från den 10

januari 1812, I den förra ser man Sergel anfallas af gikten,

personifierad genom tvenne figurer med läderlappsvingar, som

lägga händerna på hans hnfvnd, och podagern, en furie med ormar

i håret, som angriper lians fot, medan bakgrunden är fyld med

demoner. Den andra visar Sergel på krycka, stödd förmodligen af

sin betjent Renström, åt hvilken lian sedan testamenterade sina

modeller och gipser, medan en qvinsperson på knä plåstrar om

lians fot, och nedanför läsas följande ord: "Voici letat, mon digne

ami, du pauvre goutteur il y a huit jours, a present cella vabean-

coup mieux. Vendredi 10 Janvier 1812. Tout a vou Sergell".

Under dessa sjukdomsanfall, som voro förenade med kramp

och djup nedstämning i lynnet, sökte den åldrige mästaren, som

dock ännu icke förlorat hoppet att återse Rom och Byström, och

fann äfven sin tröst i sömnlösa nätter hos den konst, som varit

hans lifs innehåll, och det var då en mängd af de nämnda ut-

kasten till kompositioner uppstodo. I det tionde brefvet till By-

ström yttrar han härom dessa i all sin enkelhet så djupt rörande

ord: "När krampen hindrar mig att sofva i min säng, är jag

tvungen att afvakta sömnen sittande i en stol och sökande för-

drifva tiden. Jag gör då utkast i dussintal, och för att skona

mina ögon, lägger jag hvarken an på något vackert manér eller

på korrekt utförande, utan endast på kompositionen. Om ni icke

får se dem under min lifstid, så skall Gustaf visa er dem, ty han

skall få hela min samling utan delning med min syster. Ni skall

der se, huru en gammal gubbe tillbringar sina nätter." Det är

denna samling, som nu öfvergått genom köp till Nationalmuseum

och i många hänseenden utgör ett intressant och belysande tillägg-

till den kännedom, vi ega om Sergel, genom hans utförda arbeten,

hans eskisser och modeller i lera eller gips.

Redan 1783 på sommaren skrifver Sergel på Paris till Ro-

senstein
!

), att han arbetade om dagarne och om qvällarne gick

]

) B ref i Upsala Universitets bibliotek.
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ut till Jerfva, som konungen skänkt Schröderheim och der denne

åt Sergel upplåtit ett rum: kroppsrörelse var honom nyttig såsom

motvigt mot "goutte et mélancolie". Ett år efter den sist be-

rörda handteckningens fullbordande skrifver han till Byström i

Rom uti sitt tionde bref af den 15 januari 1813: "Käre vän,

ni kan icke förlänga mitt lif; jag är som ett gammalt ur, hvars

hjul äro nötta och som saknar kuggar, hvilket förorsakar ojemn-

het i gången, det vill säga lifvet. Urets lifskraft nötes för hvarje

år mer och mer, till dess kedjan brister. Men ända till det

ögonblicket kan ni vara öfvertygad om min vänskap och tillgif-

venhet". Mot slutet återvann han dock en del af sin forna lif-

lighet och sitt goda lynne och gladde sig särskildt åt den vän-

lighet, livarmed han bemöttes af kronprinsen Carl Johan, hvars

byst, såsom Franzén och han sjelf berättar, var det sista arbete,

hvarmed han som sjutiotreårig gammal man var sysselsatt. Han

slutade sin långa, ärorika bana den 26 februari 1814 och be-

grofs på Adolf Fredriks kyrkogård. Följande år, 1815, slog

Svenska Akademien öfver honom en medalj, som framställer Pyg-

malion, hvilken hugger på en bildstod, och har till omskrift:

"Nec dextrae Deus abfuit", och Franzén höll då det minnestal,

som så många gånger med tacksamhet användis i denna teck-

ning af Sergels lif och verksamhet.

Såsom person har Sergel varit angenäm och tillgänglig för

alla, så att han kunde trifvas och finna sig väl både med de högst

stående och i de kretsar, der Bellman utgjorde medelpunkten.

Men var han god vän med hela verlden, så var han dock icke

förtrolig med henne. Hemkommen till Sverige, stod han i många

hänseenden nästan ensam just i det, som utgjort och utgjorde

hans lifligaste intresse, nämligen kärleken till antiken. I denna

sina känslors innersta helgedom var det blott tvenne vänner, som

han lemnade tillträde, emedan de voro de enda, som förstodo ho-

nom, och dessa voro Ehrensvärd och Masreliez. Han var en äkta

konstnärsande, stolt och manlig, medveten af sin betydelse och

sina förtjenster, oblidkelig, der han fann anspråken ej uppvägas

af förmågan, såsom mot sin efterföljare Göthe, mild och blygsam,
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vänlig och anspråkslös, der han såg en verklig förtjenst ärligt

och troget sträfva framåt, utan att dock blunda för de möjliga

felen, såsom mot sina lärjungar Cainberg och Byström, hvilken

senare lian med rätta ansåg kallad att efter sin bortgång bli

den svenska konstens banerförare. Det bästa arf, han lemnat

fosterlandet näst sina egna verk är väl också denne efterföljare,

hvars förmåga och duglighet att föra vår konst framåt han med

ädel godhjertenhet satte högre än sin egen, högre än efterverklen

kunnat erkänna. Detta må dock vittna om hans ömma, fader-

liga sinnelag, och i sådan afsigt meddelas här efterföljande ut-

drag ur den många gånger citerade brefsamlingen, hvilken kan

betraktas som den döende mästarens testamente icke blott till

Byström, utan till den svenska konsten.



BILAGOR.

Nyblom: Julian Tobias Sergel.





Utdrag ur Sergels bref till Byström i Rom.

Stockholm le 22 de Fevrier 1811.

Monsieur et cher arai.

Je n'aurrai jamais crue, que je serrai le premier a ecrir a un

jeune homme que le hasard m'a rais dans le ca d'obliger, et que ce

raéme jeune homme aurrait aussi peux de reconnaissence pour des

services reéles que je lui ai randue. Son ingratitude cependant ne

serrå pas cause, que si je trouve encor 1'occasion de 1'obliger dans

ma vie, je le ferrai de bon coeur, et veut croir, que sa negligence

de m'ecrir derrive de 1'idé de ne pas recevoir une reponse d'un mal-

lade de corps et d'ame, et dont il n'y a plus de service å attandre.

Gette idée peut étre journellement practicable, mais elle ne parle pas

d'un eoeur honnete. Est ce que le petit diable bossue vous a in-

fecté de sa morale perfide, ou est ce votre caractaire? Dans le der-

nier ca changez le, ou moditiez le tant que vous pourrez, car c'est

le vice le plus aborainable. Je me suis retablis toute a fait de ma
melancolie et me suis remies avec courage a mon talant, mais dans

ce moment alité d'un nouveaux axcais de goutte furieuse, mais qui

m'inquiéte mullement; j'y suis accoutumé et meprise autant les dou-

leures, que je sucombe a ceux de Tame. Mes nerfs sont actuelment

dans leurs parfait equilibre; si vous étiez actuelment avec moi, vous

me reconnaitriez aussi actif qu'indolant dans ma melancolie.

Vous voila dans 1'unique et vrai sejour des arts ou Tartiste doit

naitre, vivre et mourir, car tous les paijs de 1'Europe sont barbares.

Je me rejouis avec vous. et je jouis avec vous du plus grand bon-

heur pour 1'artiste de ne pouvoir fair un pas, sans que les idees

ne trouve une certaine raison de songer qu'il est artiste. Gardez de

prendre quelque habitude avec des filles, mais baisez les femmes, car

elles ne demandent pas mieux, et les maris de Kome sont commodes,
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mais lea BUqs veulent le mariage, et lo cocuage. Excusez la bonne

LDtentioD d'un viellard de 71 ans. Ne vous liez jamais d'intimité

avec un Italien, soijez circonspect avec 1'ccelesiastique, reserved avec

les femmes en generale, surtout sauvez les apparences, et vousviverrez

heureux pannis une nation tres superstisieuees. Ne disputez jamais

sur les dogumns, car tout le monde se trompe et veut persuader

dantres a croir ce qu'il ne peut croir lui-méme. Soijez Pexacte

examinateur de la nature simple dans ses mouvevements, prenez la

sur le faite, et vous est sure de ne pas vous tromper. Que le mou-

vement soit toujours la nature, et 1'excecution avec les yeux de Tan-

tique; toujours la nature, avec le principe des ancien pour le choie

des formes, que Ton designe toujours par le mot ideale.

Metez vous serieusement a travailler le marbre, que vous n'avez

pas eu occasion de fair avec moi. Cest le metier de la sculpture;

mais il faut 1'apprendre pour devenir statuaire. Prenez un des ouvrier

qui se trouve en quentité ä Rome. Ebauchez avec lui, et la prac-

tique fen-å en peux de temp que vous travaillerez le marbre avec

la méme fassilité que la terre, et avec plus de goust, car ce que

vous avez fait, ne subit aucun alteration, et au fait 1'on n'est sta-

tuair qu'a ce prix

2.

Stockholm ce 7 de Octobre, 1811.

Mon cher ami.

Je devrrais vous donner aussi le titre de Pentionnair de Sa

Majesté le Eoi, mais comme je commaiterrais la méme follie que

vous, il faut que monsieur se contente du nom aussi ordinair d'ami

ou frére, mais pourtant si rare, si rare dans ce bås monde. Quand

vous aurrez 1'age de 72 ans, vous en serrez encor plus persuadé,

et vous ne ferrez plus de fassons de randre le titre qu'un ami

vous donne.

Je suis revenus des eaux de Porla bien mieux portant que quand

je suis partis d'ici ; a peine pouvai je traverser ma chambre, a pre-

sant je marche assé librement, mais pas ancor dans les rue sans avoir

Renström sous le brå. Cest a dir que les eaux ont fortifié les nerfs

et muscles, en sorte si autant est opérré sur ce qui donne la me-

lancolie, j'ai 1'esperence, que la goutte aussi bien que la melancolie
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serront, quand ils me reviendront fair visite, peu accomdants pour les

maitre a la porte, en moin de temp, que des armés de tonrraent.

A proehain je retournerraies assurement a Porla pour boir six se-

maines les eaux encor.

Le service que vous me demandez de vous randre auprés du

Prince, je dois vous parler frangement, je ne peut pas vous le

randre. Il faut une persone de credit auprés de son Altesse. Je ne

le suis pas. Il m'a bien accuillie, mais il en fait autant a tous le

monde. Je n'ai pas besoin, j'espair, de vous assurer, que, si je trouve

une parolle d'apuie a insinuer, que je le ferrai. Jusque a presant per-

sonne peut dir, si le Prince a du goust pour les arts, car il n'a été

question, comrae a 1'ordinaire du grand seigneur, que de ce qui est

relatiff de portrait. Je ne veux pas dir entré nous, qu'il n'aime pas

les Arts, ni avoir la presomtion, que mes deux groupes, qui sont

dans le grande ateiller, devoient attirér son attention, mais apres le

premier moment que le Prince les vit, et quatre a cinques fois qu'il

me donna ceance de son medaillon, son Altesse ne m'a jamais

dit un mot, ni méme parlé des Arts, malgré sa grande amabilité,

qui est extraordinair. Daprés cella jugez vous méme. Rien d'etonnant

non plus; obéré comme il est des aftaires du gouvernement, et dans

des temps de troubles et des esprits remuants, il n'a pas Tame tran-

quil assez pour songer aux arts.

Ne croijez pas, mon arai, que je veux vous flatter; je vous parle

selon les dispositions que je suis persuadé vous possediez en Suede, et

si vous continuez d'etudier, vous serrez homme d'un vrai merite. Ce

que vous dis , relativement au talant que j'ai eu, est bien loin de ce

que j'aurrois éte, si mon education aurrait été dirigé du vrai coté;

pour devenir un homme fait, je n'ai été que dans le chemin, sans

atteindre le bute. Personne peut m'eblouir sur ce que je veaux.

Vos deux contoures sont bien; je vous suis tres obligé, mon ami, de

les avoires envoijé; je les ai fait voir a Sundvall, qui en été aussi

contant que moi. Je suis charmé, que vous aimez le marbre, la seule

matiere ou un sculpteur peut randre tout ce qu'il a dans 1'ame, et

qui n'est pas alterré ou par le mouleur, ou par la reparation dans

le bronze.

Le medaillon du Prince n'est pas encor coulé; j'ai reparé la

terre, que je veux faire cuire a Rörstrand. Elle est deja crevassé sur

le fond; nous verrons ce que cella serra quand la terre serra cuite

Vous ne devez pas fair des fassons avec moi, traitez moi d'egal

a egale, car nous le sommes. Je suis votre ami, et rien de plus, ni
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pére, ni oncle, et laisson toute ceremonie. Je suis tres sensible aux

expressions amicales duns la fin de votre lettre, et j'y repond du

meilleur de mon coeur. — Fait mes compliments a rar Canova et

Torvallson que j'estirae, ainsi qu' a rar Hasselgren. Sundvall, qui a

dhroé chez mbi, vous fait raillo araitios. Il promét de vous repondre

sons peux de jours.

Je vous embrasse, mon chere ami et frére, de tout coeur.

Sergel I.

3.

Stockholm le 14 de Maij 1811.

Monsieur et cher ami.

Les sentiments honnetes et vertueuse me fontoublier toute rancune

que j'ai crues avoir avec vous, et nous sommes amis comme auparavant,

bien persuadé que je n'aurrai pas plus a me plaindre de vous que vous

avec moi. L'attachement que j'ai toujours eu pour vous, raon ami, et

1'araitié que je vous ai porté et temoigné, a toujonrs été desinteressé

et loyale; si j'aurrai pus fair de plus, je 1'aurrais fait, mais ma mau-

ditte melaucolie m'a toujours donné un taciturne rebuttant, dont je

n'ai pas été le maitre, mais les sentiments on toujours été sincéres et

vraies. — Cest vraisenblablemens la derniere fois, que je vous ai

vue dans ce bås monde, mais tant que j'y serrais, vous aurrez la

premiere place comme artiste et ami dans mon coeur; c'est de quoi

je vous assure en homme d'honnuer et de verité

Vous avez tort, mon ami, de vous inquiéter de 1'avenir; vous

avez fait deja de bonnes etudes ici en Svede, pour respecter 1'antique

comme le vrai tippe des arts, et avec ce principe un artiste est

sure de ne pas se tromper: la nature pour le mouvement vrai, et

1'antique pour corricher les parties quis demandent a etre nourries

ou annoblies selon le caractair, ce que le vulgaire appélle idealiser,

sans s'antendre soi méme. — Quand vous voyez monsieur Cannove, fait

lui mille amities et respects de ma part, et aussurez lui que je de-

sirerrai ardement de revoir 1'Italie et ses admirables ouvrages.

Fait mes amities a m:r Hasselgren et dit lui, que sa pension

est renouvelé, mais il doit le savoir; Breda lui a tout ecrie
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La reputation de Göthe est donc bien etablie a Rome, car il a

tenue le méme manege ici: il cour mandier les suffrages des per-

sonnes en place, on ne vois que Göthe dans les entigembres, charla-

taner et dir du malle du pauvre Cainberg, mais la toile est lévé,

och åsnan tittar fram med långa örona, et c'est monseigneur Göthe.

All' exposition ce miserable a placée une lourde ignoble figure, qui

doit representer le Prince Eoyale, qui harangue les Etats. Gette

avorton est audesou de la critique, c'est tout dir en deux mots, car

pour la decrir ou la comparer a d'autres semblables, il faut aller

aux chantiers des vessaux comparer Göthe avec les hacheur des figures

en bois quis ornent les gallions des vesseaux. Il n'y a pas d'eléve de

1'Academie qui ne se moque de lui comme le plus fiére crouton des

croutes, mais les artistes hosent les epaules et meprise Göthe. Mais

les artistes courtisants des grands innjorants et puissants se sauvent

par des si et des mais. Pour vous démontrer 1'horreur, il faudrrait

voir fair une charge abbominable; la tete d'une grosseur enorme,

la statue d'une mauvaise ensemble, la poitrine etroite, les epau-

les tout de travers, sur la gorge il manque un et demie de

pouce; le bras droit ne vient de l'epaule, mais il est fourré dans la

mamelle, qui retresie ancor plus la poitrine; le haut du corp n'apar-

tient pas a la partie inferrieure; la figure est toute a fait dehangé, ne

portant pas d'aplon. Elle est malle sur les jambes, tombant en arriere.

La seulle chose passable, ce son les genoux fait en etudiant, mais

sans le caractair convenables, jembes lourdes et herculesque, en un

mot, il semble n'avoir jamais reflégie sur le principe des anciens qui

songerent pour commencer une statue, qu'elle devait avoir une

nature convenable au sujet, et pas faires un crochteur a la place

d'un Prince. Et quelle Prince grand, svelt, large de poitrine, tell qu'on

observe tres rarement ! De ce belle homme monseigneur Göthe fait

un gros, court, Brandvakt; mais le plus grand malle de Göthe est,

qu'il ne serrå de sa vie un statuaire de sentiment ni de goust, et

n'ajant pas la moindre etincelle de génie, il restera ouvrier tres me-

diocre. Je vous donne ma parole d'honnete homme, que je suis vrai-

ment fache d'avoir été obligé, en voulant étre vrai, d'etre un critique

veridique; car je sai que la critique est aisée et l'art difficile ; mais

1'infame calomraniateur Göthe ne merite pas plus de menagement,

mais la verite districte. Göthe est aux nombres des sots, qui trou-

vent toujours des plus grands sots qui 1'admire, car de deux ou trois

du simple instin qui ont des yeux il y a cent nobles et puissants

seigneur, quis crient merveillle, ou trouve des excuses dans la bri-
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fcveté du temps, ou dans la pettitesse de Vatelier. — Qui a ordonné

a Qöthe d'aller audessu de ses forces, et ne pas se connaitre a son

innjorenee crasse, qui lui defand de ne jamais prendre des sujets

nobles, mais au contraire des injobles, ou on peut cacher les bas-

sesses de ses propres sentiments? Car 1'homme ou 1'artiste se peint

toujours dans ses ouvrages; on a baux chasser le naturele, il retourne

en gallop. Cainberg a fait un basrelieffe de passé trois aunes de

longue; le sujet est le genie de la Suede, qui porte la Suede person-

ni ti

c

; aux pieds d'un hero, dont elle implore le secour, au bords d'un

figure qui represente le Sund, en presence des 4 Etats, qui represente

la nation. L'ide est belle, la coraposition bonne, le style noble; les

drapperies son lourdes et trop monotonnes, d'un méme etoffe, des

incorrection visible dans les nues; mais il y a du genie, il lui manque

un sentiment delicat. J'ai voulues lui donner un avie, mais il ne l'a

pas aprouvé. Cependant je ne lui ai pas donné d'autre exemple que

1'antique a examiner et suivre, dont les drapperies sont d'un

choie aussi noble que le nue; mais il semble actuelement que 1'amour

propre est a 1'ordre du jour a Kome. Vous avez bien raison que le

pauvre Cainberg il serrait mort de faim, car je suis seule son ban-

quier. Il a eu le malheur qu'en voulant par economie mouler et

jetter le basrelieffe en platre, qui etait meauvois, il se trouva par

terre en miettes; il a falues recommencer de nouveaux, et en 13

jours il l'a refait. Vous pouvez bien vous imaginer, que le basre-

lieffe ne peut pas etre etudié, mais cependant une fidelle imitation

du premier avec les mémes defeaux et les mémes bonnes parties.

Il doit m'aider avec des bustes en marbre, seule raaniére de s'aquit-

ter avec raoi, car le pauvre homme ne serra emploijé, Dieu sait

quand, et en attendant il faut s'abiller et vivre.

Je suis sortis de la maudite melancolie, mais ma goutte m'a

ancor donné un axcaie des plus fiéres. Me voila ancor une fois sur

pieds, mais faibles et vassilant, mais saint interrieurement; qui est le

principale, je me porte bien. Les douleures de goutte, j'ai de la con-

stence a les souffrir, la practique de 32 ans doit en donner; mais

1'hipocondrie est insouffrable, au moin je ne peux pas les dominner.

Je succombe au malle. Je vais prendre des eaux mineraux que j'es-

pair me ferront du bien.

Cher ami, la critique de la statue de Gustave III ne m'afflige

pas; elle est d'un medissant et malle intentionné. Encor dernierement

j'ai eu une preuve de la bonne intention de mon critique, qui dit

dans une feuille publique: Ändteligen har man kommit underfund,
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at Gustaf Ilhs statuc är förfuskad. Or vous vojez bien, quil espair,

que ses invectives me randerrons ma melancolie. 0" pretant, que c'est

rar V. K. Weriberg en compagnie de monseigneur Götlie et un troi-

siéme qu'on ne veut pas nommer, qui sont les auteurs benevoles des

louenges encouragentes qu'on veut graciuscement repan dre en publi-

que, pour me gratitier de mes peinnes. Il y a des defeaux dans la

statue, mais ceux dont on fait la critique sont fauses. Silverstolpe

fut le premier qui avec son esprit trasendent fis la grande decou-

verte que je m'etais servie de 1'atitude innjoble de 1'Apollon du

Bettvedere. Je fus donc critique pour ce qu'il devoit me louer. Mais

un anteur connue dit, que les jens d'esprit sont bete, quand ils veu-

lent s'ericher en senseur dans les branges qu'ils n'entendent pas.

Prenons, mon arai, 1'utile de la critique juste et meprisons la

fause, car la perfection n'existe pas dans la nature méme, et tacbons

de toujours nous croir juge' par nos plus grands ennemis, et nous

corriger autant que nous pouvons nous-mémes, et ne nous negliclions

jamais pour ne pas reculer. Ce devoir fait, vojons avec resignations

la critique bonnes ou meauvaise. — Allons, mon cher ami
7
du courage.

Je vous propbetise, que vous serrez un habile artiste, si vous conti-

nuez, comme je vous ai vfie comraencer. Concervez moi votre an-

cienne amitie et confiance, car je merite les deux, grande qualité.

Ser ge II.

4.

Bolby le 26 de Juiu 1811.

Mon cher ami.

Avec le plus grand plaisir j'ai recu votre lettre du 1 de Maij,

ou je vois que vous jouissez d'une bonne santé, et que vous savez

maittre a profit le teras precieux du sejour de Rome; car ce mo-

ment ne reviendra pas fassilement. Tout artiste qui le quitte apres

avoir finie ses etudes, n'est pas aussi heureux que j'ai été d'y retour-

ner apres 4 armes d'apsense. Je suis charmé de voir dans votre

lettre, que vous voijez le chemain qui vous reste a fair, avant que de

gagner le butte, mai vous n'avez pas raison du tout de descsporrer;

je veux cautionncr, que vous ferrez bonneur a vous meme et a la

C. Ii. Nyblom: Johan Tobias Sergel. G
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nation svedoise, en travaillant comme vous avez commencé, et que

je serrais glorieux d'avoir fait un eleve, qui de beaucoup paserrå le

maitre; et cella me charmerra. Ne croijez pas, que je veux vous flatter,

cella serroit indigne d'un ami et audessou de mon caractair; je le

pense et je vous le communique. Je l'ai dis a bien d'autre qu'a vous,

raon ami. Etudiez avec diserhement, et prénez uniquement conseille

de la nature avec los yeux d'un artiste grec. Vous avez été plus

heureux que je n'ai été dans ma jeunesse. L'arcbevesque, mon maitre,

ni 'a fait perdre douses ans par une maniere frensoise detestable. Il

m'a fallues a Komc tout desaprendre et aprendre, car au terme

d'etude de trois années je fis le Faune, que vous avez vue en terre

cuite dans mon sallon. Ces trois années ont été rudes, car je travail-

lais nuits et jours pour regagner le temp perdue, et j'étois deja agé

pour etre si peux avancé. Je desesperai au commencement avec plus

de raison que vous paraissez fair, et malgré toute ma crainte, vous

savez que je ne suis pas sans merite. Mais le seule dont je me
sais gré, c'est d'avoir été le premier jeune statuair qui a osé unique-

ment suivre la natur dans le principe des ancien. Je ne suis pas

arrivé au butte. Mais, mon ami, c'est a vous la tache d'acbever la

routte et atteindre ce butte glorieux. Je vous juge propre de nous

honnörer tous deux, moi par votre commencement chez moi, et

vous pour une fin glorieuse, due a vous uniquement et personnaile-

ment.

Je suis charmé, que mr Canova vous dit ses avies et vous con-

seille, car il est en etat de vous étre tres utile. Je vous remercie

du desin que vous me desinez. — Vous fait tres bien de vous fa-

millariser avec le marbre; le Faune fut aussi le premier marbre que

je peux dir avoir travraillé.

Vous me ferrez grand plaisir, mon ami, d'aller chez mr Neve et

lui faire mille amities de ma part, lui dir aussi, que je me fait vieux

et que je le respect pour son merite personnel et pour son excel-

lent caractair.

Je serrais surement charmé de revoir Eome, les belle choses

qu'on a trouvé, et le Tibere cruele, lage, et crapuleux.

Mais, mon ami, 1'envie chez moi est emoussé, depuis que mon

fils a pris une autre partie, il est vrai, plus sage, mais cella a changé

tous mes projéts du vojage de .Rome. Vous seule pouvez reveiller

mon envie, pour étre temoin oculair de vos etudes et prograis.

Gustave est actuellement campanjard et aprentiste laboureur; citot

que 1'ocasion se presenterra je veux lui achétter un terre, et
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j'espaire qu'il y viverra heureux eloigné de 1'embition qui est insepa-

rable des arts

Vous serrez etonné de me voir datter ma lettre d'ici, mais je

bois les, eaux de Porla, en Nerke sur la frontiere de la Vestergotie,

ou j'ai rencontré rar le patron Falbek, qui m'a dernandé de vos nou-

velles. Je les lni ai donné des satisfaisantes. Il m'a cbargé de vous

dir qu'il a eté mallade mais apresent tres bien portant.

J'ai fait le medaillon du Prinse Roijale, qui est tres resemblant

et passablement modellé, et ce qui me cliarme le plus qu'a 71 ans

ancora sono scultore non des plus mediocres. Le Prince m'a, par sa

presence et ses maniéres loijals guerrie de la melancolie et temoigné

tant de bonté, que je lui devais la peine que je me suis donné de

fair sa resemblence sur le principe des anciens, c'est a dir, avec tout

le choix dont 1'originale etoit suceptible, et j'ai reusies.

Sund vall et toutes vos connaisences se rapellent de vous avec

le plus grand plaisir et vous saluent. Il n'y a pas la moindre appa-

rence de rameilleurement du conrse, car de 93 /5 il est remonté a

120 ainsi economissez tant que vous pourrez. Je suis las du tit re

d'Intendent de la cour, sur tout d'un ami coinrae vous que j'aime

et estime. Je vous apelle ami. Soijez aussi a la raaniere suedoisc

frére, et donnez moi ce titre que je merite par mes sentiments pour

vous. Nous sommes ami et freres dorenavant, et je suis le votre

de coeur et d'ame.

Sergel I.

5.

Dagsnäs 20 d'Aonst 1811.

Mon clier ami.

Tout honnete homme se vaut l'un 1'autre, et nous sommes du nombre.

Ainsi point de distinction; la differance est 1'age uniquement. Ma car-

riere est bientos achevé, ainsi jo ne suis que votre frere ainé, et

vous est le cadet. Voila la difference entré nous deux. Kelativement

au talant je vous l'ai déja dit et je le repéte : continucz comrae vous

avez commencé ici, et vous me surpaserrez de beaucoup, et pour

cella il ne vous faut pas de grands efforts. Je n'ai d'autre me-
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rite que de vous avoir montré le vrai chemain qui vous conduirrå

au but te. Du reste poin do céremonie, je vous pris, si vous voulez,

que mon amitié soit sans reserve, vis a vis de vous.

Fait, je vous pries, bien des civilites de ma part au singor Ca-

nova; je suis flatté* de son amitié, de ce qu'il a eu la politesse de

vous dir. Je le dis sincérement, que je desir de le revoir ainsi que

mr TorvalsoD, qui deja en 1794 etoit un jeune artiste plain de me-

rit e. 11 doit etre bien cbagrin ainsi que moi de la mort du brave

Abildgaard, qui lui donna les vrais prinsipes a svivre. Embrassez le

ilc ma part. Profitez de leurs conseilles, vojez les souvent, mais ne

les copiez pas. Svivez mon principe : 1'antique avec la nature, ou la

nature avec 1'antique, c'est sinonimme. Fait bien des amities a mon-

sieur Hasselgren; je suis cbarmé, qu'il a une prolonguation pour son

sejour de Rom. J'espairs aussi, que tout irra bien. La Suede est la plus

mesquine partie de 1'Europe, ainsi poin de souci sur 1'avenir

Göthe croijez se fair valoire en critiquant tout ce qu'il vojait;

il eu la jentillese de critiquer le buste de Uglas qui est de vous.

Le comte me l'a dit, mais j'ai riposté a la betise, que 1'excellence est

actuelement persuadé que Göthe est un imposteur, qui veut se fair

valoire en criticant tout. J'ai lieux de croire, qu'il est de la companie

de Wenberg, qui m'a gratifié de 1'epitette Fuskare en parlant de la

statue de Gustave III. Göthe ferra bien d'aller encor une fois a

Rome et etudier et fair lui-méme ses modelles; les mrs Eiepen-

hausen pourront l'aider dans la composition.

L'heureux Canova, qui vit dans le siége des arts, et a méme

1'aventage do recevoir des avies! Je n'ai pas eu ce bonheur; quand

j'ai clemandé sincairement des artistes ce quils pensaient, ordinaire-

ment j'ai recues la reponse flatteuse, c'est tres bien, et le dos tourné

ils ont dit pique pendre, et par contrecoup j'en ai profité. Masre-

liez m'a souvent gratifié de cette maniere obligente.

Croijez, mon ami, je ne suis pas dans le ca de regraitter la de-

pense que je ferrai pour le croquis. Vous n'avez qu'a partager entré

Sundvall et moi sans envoijer des doubles. — Gustaf vous saluez

bien amicalement et les autres aussi. — Je vous embrasse de tout

mon coeur.

Sergell.

P. S. Je vous en pries, saluez Marianno; si c'est lui qui m'e-

baugéa le groupe de Psiché, c'est un excellent sujet, laborieux et
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exacte. Si vous pouvez par Marianno deterrer celui qui mit le groupe

hors des poins, qui etoit tres difficile de le fair sur le petit raodelle

que vous connaissez, mais cette horame est unique pour son exacti-

tude dans les mesures, saluez le aussi, s'il est trouvable. J'estime vrai-

ment ces deux sculpteurs.

En relisant votre lettre, je vois que vous ne fait que prandre

des intentions des ouvrage de Canova. Vous fait tres bien. Je com-

pris dabord, que c'etait des etudes, en parcourant rapidement votre

lettre. Je me suis trompé. La nouvelle de Copenhague est toute a

fait fause. Nous sommes tranquile aussi. Les Englais ont la com-

plaisence de laisser nos cotes tranquile. Ce n'est pas de méme
dans le Sudermanland et sur tout en Escanie, ou il y a eu des

emeutes; — les paijsans on refusé de se lesser enroler pour servir

en ca de besoin. On a eté obligé d'envoyer des troupes et des canons,

ce qui les a mis a la raison. Il y en a plusieurs qui serront punie

de mort; en Escanie il y a prés de cent en prison, et les troubles

ne sont pas encor finie. Ils ont tiré sur le militair dont il y a eu de

tué, mais apresant ils sont domté. Mais la province souffre, car la

recolte est interrompue. Toute vos conaissences vous salues. Quand vous

avez du temp, ne m'oubliez pas. Je vous embrasse de nouveau bien

amicalement. Adieux.

6.

d. 24 Mars 1812.

Mon cher ami.

Je vous rand mille graces de la lettre du 7 Fevrier ainsi que

des traits, que vous vous est donne la peine de fair d'aprés

mr Torvalsen. Ils sont bien fait ces traits, annonce de bonnes

statues. Je vous pris de lui fair mon compliment et 1'assurer

de mon estime et amitié. Cest une vrai jouissence d'entandre

qu'un artiste du Nord dispute le prix avec un Canove Italien.

Vous connaisez le prejugé qui est contre nous, habitans du Nord,

que nous ne pouvons jamais atteindre la perfection des jenses du

climat temperé; mais voici un Torvalsen de Copenhague et un

Falcrantz de Stockholm quis priment dans les arts. On peut

donc atteindre le talant do Canova; cela doit vous encouragor,
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raon ami, de defendre et disputer lo terrin. Je vous felicite de

pouvoir prendre votre part dans les plaisirs du carnavall; c'est

preuve, que vous vous portez bien. Il est méme nessesair de se dis-

siper; un travaillé trop assidu lase et enerve, a quoi il faut y reme-

dier par des plaisirs moderés. Je ne connais pas le talant de Canova

presisemen; je n'ai vue que son Minotor en 1784. Il a puis fait des

grands ouvrages, aidée par des jens habiles et de bonnes volonté, qui

fasilite les operations; aujotez 1'opignon, qui gouverne le monde.

D'autres statuaires mal le aidé et ne pas placé ensorte d'executer ses

esquise, ne peut jamais se fair connaitre dans tout son talant. Je suis

a plaindre. Cainberg fit passablement votre bust de Dubb. Il vient

de fair celui de Warendorff dont vous connaissez le modelle, sans

corection et sans sentiment, et pittoyablement travaillé, en un mot

negligé au dernier degré. J'ai toute raison de me plaindre de lui et

de sa conduite, qui est blamable en tous poins. Paresseux, jvrogne,

crapuleux, tres souvent dans la mattiné il se mét dans la chambre

dés domestiques a boir de 1'eaux de vie et la double biére en jouant

aux cartes, et avec tout cella d'un orgueille insuportable; un polisson

que j'ai pris chez moi par priére, que j'ai nourris et habilles 11—12

anné, des quelles il ne m'a pas eté util 4 ans. A presant qu'il a

1'occasion de me montrer de la gratitude en s'emploijant avec sen-

timent, ce pleutre neglige et estropie mes ouvrages. Il me demandå

300 Rd. Banco, je le lui accordais, croijant sur sa parole, qu'il etait

avencé dans la pratique du marbre, mais tout le contraire ; le marbre

est du re sous sa main, et travaillé sans sentiment en vrai Carrarin.

Je verrais comment y remedier, que le buste puise påser, car jamais

il ne resemblerrå a mon modelle. Cella n'est il pas bien desagreable

de trouver un telle ingrå bousilleur, qui pourrait fair mieux? — J'ai

eté le lendemain de la reception de votre lettre chez mr Filipson.

Vous lui avez aussi ecrie. Le difficile serrä de pouvoir trouver un

expediant pour le transport de votre figure. Les frensois se sont em-

paré de Stralsun, toute communication est defendue, ainsi vous jugez

de la difficulté. Nous sommes dans 1'incertitude de ce que le temp

seule developerå. Voici la Diette qui commencera le 13 Avrille a

Örebro, qui fait aussi, que le publique est en mouvement. Les chefte

de partié courent les mattins pour preparer et fortifier leurs accolites.

Il y aurrä une nouvelle conscription depuis 21 ans jusque a 40, a

ce qu'on dit. Toutes les preparatiffes se font en ca d'attaque, et le

grand Bernadotte, notre Prince Royale, est a la tete dés arrangera ents.

Le Roi est toujours faible et maladiffe, malgré cela toute la cour va

a Örebro le 8 ou le 9 prochain
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Falcrantz fait des tableaux toujours admirable, — Kraft fait des

prograis, — le jeune Breda de méme. Fogelberg fait un basreiieife

ou il y a du merite. Laureus a bien du merite aussi. Göthe a fait

une statue en platre pour le Roi, qui represent la Suede, un lion a

ses pieds; on la dit mediocre. Vous ne me dit pas le mot de mr

Hasselgren; commen se porte il? Fait lui bien mes amities, j'ai grande

opinion de vous deux, que vous vous ferrez honneur vous méme,

toute en le fesant a la Suede. Qu' Italiens et Francais verrons, que

nous ne sommes pas des barbars de Nord, et que le gout et 1'ima-

gination n'est nullement dependante de nos glaces et nos frimats. —
Fait mes civilites a mr Canova. J'avais ecris un billet a Cainberg, a

la verité pas bien amusente pour lui. Il me repond en inpertinant,

plain de betise, pretendant que Kraft trouve le marbre bien fait et

que Cainberg est sculpteur sans contredir. Si je ne chargeais ma
lettre d'une lourdeure, je vous aurrais envoije sa belle imagination.

Je vous embrasse.

Sergell.

7.

Bolby le 30 de Juillet 1812.

Mon cher ami et frére.

Vous me croijez mort de ne pas vous avoir repondue a votre

lettre du 24 de Maij, mais beaucoup de traca et vojage m'en a em-

péché. Je prand les eaux de Porla encor cette etée, mais pas avec

le meme bonheur que 1'anné dernier. J'us un jour du mois passé une

crampe a Stockholm a la poitrine, de la gotte remonté. Je partis

cependent, mais chez Rothoff je retombai, fut obligé de rester 11

jour, ou je manquai mourrir des spasmes. J'ai eu depuis ici la méme
crampe, qui m'a mis pre le tombeau. Apresant cella vä mieux, et j'ai

1'esperence d'en revenir. Cella ma retardé plus d'un grand mois de

vous repondre.

Je suis charmé de vous savoir, mon ami, heureux comme artiste,

malgré les contradictions economiques; il faut bien qu'ils changes, jo

ferrai tout ce qui depand de moi, mais malheureusement jo n'ai que la

bonne volonté. Gustave III est mort. Dans ce temp je pouvais etre

utile a amis artistes. Cher Byström, les teras sont bien changé; jo

n'ai aucune credit aupres de Charles XIII.



72 Johan Tobias Sergel.

Il ne prét Toreille qu'aux grand genies corame le baron Kling-

sporre et consortes; jo n'ai jamais puis acquerir sa confience. Le

Prince Royale serroit celui a qui je pourrais m'adresser, mais il est

bombardé de tons cotes. Mais je ne manqnerais pas, quand je pourrais

le voir, de lui dir mon sentiment pour ce qui vous regarde ....
Je vous fais mon complimont d'avoir trouvé une maniere toute

aussi sure et plus expeditifte que les equaires, et avec la fasscilité

que vous travaillez le marbre, c'est un grand aventage que vous

avez sur bien des sculpteurs. Je suis ravies de vous connaitre ce

merite. Soijez persuadé, que personne praud plus de part que moi a

tout le bien qui vous arrive

Je suis voisin d'Örebro, ou les Etats sont assemblé. La Diette

durrera, a ce qu'on dit, tout le mois d'Aoust; c'est Bevillningen qui

la retarderrå le plus, et malgré un discour du Prince Roijale, on

ferrå ce qu'on veut.

Les troupes generalement ont ordre de se tenir prét pour la

semaine prochaine et mardier aux postes asigné. Cest tout ce qu'on

sa it dans le publique, et ce qui s'en sviverrä est un secrai.

Cainberg ebauge ou avange le buste de professeur Portan; celui

de Warendorff n'est pas fini a beaucoup prés. Il vient de fair une

malladie tres serieuse apres une debauche d'eaudevie avec Agazzi.

Cainberg a craché le sang, et sans Wertmiiller il serroit dans 1'autre

monde. Cest un rustre sans sentiments d'honneur ni de conduite.

Falcrantz, le peintre de paijsage, se distingue en vraiment grande

artiste; Westin est en second, c'est un homme de vrai merite; plu-

sieurs jeunes artists, Sanberg, Laureus, Hambro, von J. Breda. etc.

font des grands prograis. Cest etonnant qu'en Suede avec si peux

d'encouragement il y a plus d'artistes de merite, proportion garde, que

dans auqun paij. Je vous remercis des croquies, ils m'ont fait un sen-

sible plaisir. Torvalsen, a qui je vous pries de fair mes saluts, il a

tort d'abandonner Rom, il le regraitterå. Saluez Canova, quand il

revient de Florence. J'espair que lui meme ne croirrå pas de rem-

plasser la Venus antique, mais je supose, qu'on lui l'a demandé, et

qu'il n'a pas osée refuser. Jamais artiste remplaccerra les statues anti-

ques, on dirrå tout ce qu'on vouddra, pour et contre. Donnez moi

bientot de vos nouvelles, ils sont tres precieux pour moi, de vous

méme et de 1'unique Rom. Resouvenez vous d'un ami, qui s'interesse

pour vous, et croijez, que je suis votre

veritabli ami,

Sergell.
Mille amities a mon. Hasselgren.
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8.

Stockholm le 5 de 9:bre 1812.

Mon cher ami, je suis charmé, que vous est quitte de la fiévre,

et que vous vous avez arreugé selon votre gout dans le convent

Jesu Maria. Ces deux vous protégeront et vous garentiront de la

fievre, si vous avez la vrai croijence catolique. J'en doute, si vous

est lutterien, que la Vierge vous ferrå cette grace.

Monsieur Bergius est venue chez moi avent hier me lire le

memoriale au Kois pour la prologation de la pention. J'ai intercedé

pour vous aupres S. E. Engeström, qui croijait que cella ne serrait

difficile a optenir, pour ce qui regarde les statues et groupes. J'en

doute, puisque le seigneur Göthe est le favorit du Koi. Il vient de

fair une statue, c'est la Suede, qui ornerra une cheminné a Kosers-

berg. Vous jugez, quand un Göthe est son sculpteur en titre, quelle

esperance pour vous d'etre emploijé en Italie. Je n'ai pas vue cette

fameuse Suede, dont tous les genses de la cour s'extasient, et malgré

cella ma curiosité n'a pas eté eveillé. Car quand un artist peut

montrer une ouvrage avec toute la la pretention comme Göthe ex-

posa la statue du Prince Royale, je ne croi pas aux miracles d'avoir

fait une autre a ravir. Mais les grands de cour savent tout sans

avoir rien aprient. Ce méme Clingspårre a qui vous dit d'avoir ecrie,

est un de ses protecteur. Le comte Delagardie m'en a aussi parlé

comme un artist de merite. Je continue encor avec Cainberg et les

bustes, que j'espair serront un jour finient; et je finirrais de l'em-

ploijer, car il neglige mes ouvrages. Il ne fait pas avec moi ce qu'il

peut fair; car il ne lui manque pas une certaine capacité. Son der-

nier basrelieffe a reélement du merite. Sa negligence dans ce qu'il

fait pour moi me desole, ne pouvent pas travailler et remedier moi

méme; cella me donne de Thumeur, d'etre toujours mallade et inca-

pable de rester dix minutes sur mes jembes, pour pouvoir travailler.

Ma santé est lengissante, jai eté bien malle depuis que je vous

ai ecris, la crampe a la poitrine a etouffer, et malgré cella la goutte

aux genoux. Nous verrons ce qu'en serront les suites. Les 73 années

ne sont pas le belle age, mais quand on vegétte jusque a ce temp

la, il faut se consoler, que c'est 1'ordre de la nature de deperrir par

degré. Falcrantz fait toujours des charraents tableaux. Breda fabrique

des portraits, et plussieurs jeunes artistes des ouvrages de merite.

Krafft fait aussi des prograis, avance dans ses tableaux, ainsi que
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W est in, qui a beaucoup de talant, raais souffre du malle aux yeux

qui le derange beaucoup. Les troupes sont rantré dans les quartiers

d'hivers. Nous avons lo malheur d'etre menassé de disette; quatre

froides nuits a detruie presque generalement toute semence de prin-

temp, do 1'anné passé a perie. Ainsi 1'audevie ne se fabrique plus. 1

Kanna cowte, JinJcel 2 Rdr et distillé 3 Edr; on defenderrå la double

biére, et nous serront reduit a la petitte, qui a peux prés de 1'eaux

claire. Vous est hureux d'etre dans la belle Italie, ou le vin ne

raenque jamais.

Mes amities a mr Hasselgren, a Canova et a Torvalsen. Con-

cervez moi votre souvenir et amitie. Ecrivez moi, sans fiévre surtout.

Adieux, mon frere.

Ser ge II.

9.

Stockholm ce 15 de Decembre 1812.

Mon cher ami, je vous fais mes compliments d'avoir optenue

une prolongation de jouir des chefdeuvres de Rome. Votre pention

est 300 Rdr de Banc d'Hambourg. Au moin vous savez a present a

quoi vous tenir, sans les grandes variations du change.

Le comte Delagardie m'a prié d'une idée pour 1'epitafe de sa

femme, que vous devez exceuter, en excluant 1'alegorie religieuse de

1'esquise que vous lui avez envoijé. Le mechant croquie ci joint

ne vous géne nullement. Vous pouvez fair tous les gengemen que vous

voudrez, en conservant 1'idée, que le comte veut — ou croi vouloir.

Je suis toujours incommodé de la goutte et d'une crampe a la

poitrine qui a ses desagrements, parceque a jaque axcais je suis prét

a etouffer. Enfin je suis un vieillard décrepie. Jouissez de votre

belle age, des arts et de la vie; un temp succederå qui ne lui re-

semblerrå pas. — Edelcrantz m'a promie, qu'il reclamerrä la petitte

statue que le baron Silversköld fait venir d'Örebro sur le premier

trenage. Je serrai tres charmé de la voir, persuadé que j'y trouver-

rais bien du merite.

Je vous prie, fait a mr Canova et Torvalsen mille salues et

amitie. Je vous embrasse de tout coeur.

Sergel I.
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P. S. La figure qui represente la belle mére est manque, parce

que le comte veut, quelle le regarde, qui ote 1'expréssion. Il faut

q'uelle ne pense qu'a la perte de sa fille. Il faut que la tete svive

le vrai mouvemeut de la nature pour avoir de 1'energie. Cetait dans

le croquie, mais le comte m'a fait retourner la tete du coté de celle

qui lui represente, ce qui gate. — J'ai dis au comte, qu'il faut vous

laisser plaine liberté de faire et suivre votre propre sentiment. Bien

des salues au comte Charles Emil Lövenhaupt, s'il est encor a Rome.

10.

Stockholm le 15 de Jenvier 1813.

Mon cher ami, je suis charmé de voir, que vous vous portez

bien, et que 1'art fait votre felicité. Profitez, cher Byström, des mo-

ments qui serrons les plus heureux que vous goutterrez le reste de

la vie. Apresant, vous est dans la plaine vigueure et a Tage que

les nerfs sont elastiquent et avident de saisir des impressions fortes

des nos senses. Le corp est obeisant pour assister aux operations

de 1'ame et en plaine activité pour 1'excecution de tout ce que

votre genie peut imaginer. Vous ne connaissez pas les infirmites

de la vieillesse, qui a jaque instant est interrompue par les malladies

du corp ainsi comme de 1'ame, qui atfaiblisent Fimagination et ener-

vent toute nos facultes actitYes et n'accorde a la vieillesse que des

elants passagére de genie, que les nérffs et le corp ne soutientent

pas assé pour les productions de Fart du statuair. — Je voudrrais,

que vous me compreniez, car je sens bien fortement, mais je ne

peux m'expliquer aussi intelligiblement que je desir.

Je suis bien sensible aux marques amicales, que vous exprimez,

avec le sacrifice de votre propre bien étre. Cher ami, vous ne pou-

vez pas alonger ma vie. Je suis comme une vieille montre, dont les

roux sont rouillé, et dont il manque des denticules, qui occasionnent

Finnegalité de la marge de la vie. L'ame de la montre s'use, tous

les ans de plus en plus, jusque a ce que la chaine se rompe; mais

jusque a ce moment, soijez assure de mon amitie et attachement.

Votre pention et ancor pour trois ans fixcé a 300 Rdr de Banc

d'Hambourg; avec cella vous est bien avec ce que vous pouvez gagner.

Mon cher Byström, ne visez pas trop au gain, et de montrer un

grand atellier remplie d'ouvrages. Etudiez, ce que vous fait avec
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lo plus grand som. — Ne vous abandonnez pas a votre fassileté de

La maindeuvre, ello est dangerense parfois. Il faut fair et refair, si

un artiste vout attaindre son butte. Je suis charmé de voir vos sen-

timents sur la statue de Baccus, que vous excecutez en marbre; les

diffieultes que vous eprouvé, de fair un ensembles des parties, qu'ils

fassent un toute ensemble du méme caractair, est le vrai principe

des cheffdeuvres des antiques, dont en vojant un pied ou une main,

ou peut dir: voici la partie d'une statue de telle ou de telle carac-

taire. La sculture demande plus de correction que la peinture, qui

se sauve par la couleur enjenteur, et par le clair opscure. Le statuair

n'a que le jour du ciéle et Fexactitude correcte, pui puisse le sauver.

Cest pour cette raison, qu'une statue est equivalant a une grande

composition d'une peinture.

Mon eker ami, ne vous inquiétez pas, si 1'injorant Göthe,

que cependent je ne peux croir, je dis si Göthe, par ses cour-

bettes viles et intrigantes, cherge ma survivence. Elle serrå de

peux de profit, en ce que apres ma mort la pention n'est que

de 500 Kdr de B. de Suede. Il n'y a veritablement que le belle

ateiller et mon logement, qui est a recherger dans tout paij ou un

artiste s'y trouverrez bien. Mais j'espair toujour que vous, mon ami,

me suxcéderrez, le seule digne de mes aventages, et méme de plus.

Je ne sai pas, pourquoi vous ne demanderriez pas ma survivence.

Fait le; je vous donne ma parole sacrée, que j'apujerrais votre peti-

tion, de tout ce qui serrå en mon pouvoir; vous pouvez vous fier a

Famitié sincére, qui ne trompe jamais. Depuis trois semainnes, j'ai

un forte axcais de la goutte avec la fievre, et la crampe qui me
tourmente a la poitrine et qui me menasse d'un etouffment, mais

j'ai du courage a recister ces deux meaux, pourvue que je reste libre

de la cruéle melancolie; cette furie m'abat seule, par ce que Tame
en est cruélement affligé, comme vous m'avez vue des années tour-

mente. Je dis toujours: heureux Fhomme, qui vit jusque au moment

de sa mort en adorant les arts et les siences

Cainberg est le méme, mais comme il crois avoir besoin de mon

aidé momentennement, il est devenue plus docile, jusque a ce qu'il

croirrä avoir la force de marcher seule. — En Kome vous parlez de

statues, a Stockholm il ne faut songer qu'aux bustes et medaillons.

Quand je pourrai me tenir sur mes jembes un quardeur, je commence

le buste du Prince Eoyal qui envoi souvent chez moi, pour savoir

Vetat de ma santé. — Saluez Canova et Torvalsen. Leurs nouvelles

m'interesse apres les votres. Saluez amicalement mr Hasselgren; son

bienétre me serra toujours chére.
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Adieu, mon cher Byström, conservez le plus precieux bonheur,

la santé. Toute irra bien, car vous est honnete et vertueux.

Votre ami sincére,

Serg el I.

P. S. Nous vivons dans un temp bien orageux. Quand finirra

ce jeux sauglent des troubles de 1'Europe, qui derengent tous les in-

dividus d'un manniére ou d'une autre? Tuut le monde est sur qui vive,

sans pouvoir en voir la fin ni prevon1 son destin.

P. S. Comme la crampe ra'empéche de ne dormir dans le lit

que deux heurs par nuit, je suis dans la necessité d'attandre le som-

meille sur la chaise, et passer le temp. Je fais des esquises par

douzennes, et pour epargner mes yeux je ne cherge ni belle manniere,

ni correction; je ne cherge que la composition. Si vous ne les verrez

pas de mon vivant, Gustave vous los montrerrå, car il aurra toute

ma collection, sans partage avec sa seure. Vous verrez, comme un

vieillard pase ses nuits

P. S. Cainberg irra a Åbo en peux de temp, apes avoir finie chez moi

le dernier buste en marbre, que vraisemblablement se ferrä sous mes

yeux. Cainberg s'il se comporte bien, pourra dans ce paij la, fair un sort

heureux. Le seigneur Göthe a eu, a ce qu'on m'a racconté, la speculation

d'aller a Åbo entreprendre dans la nouvelle sale de 1'academie, dont

le fin petit Giörvel est 1'architect, le placement des rosettes et orne-

ment du plafion. Cette entreprise etoit luqueratiffe, par ce que le ga-

teaux clevoit se partager. Mais un cértain professeur Bonsdorff est

venue, et c'est Cainberg a trois Rdr de Banc de journé, doit diriger

cette affaire. Je crois Gjörvel et son protegé Göthe ne serront pas

contants de 1'aventure. Göthe est protegé par le generale SncJäclc,

qui fait tout pour le pousser et 1'aventager, ajant son buste de la

main habile du seigneur Göthe. Il faut bien en quelque manniere le

lui paijer ä la Eusse avec de magnifiques promesse, car ce generale

est un fin monsieur. Je ne lui fais pas ma cours, ainsi je ne suis

pas de la clique des savants, et je m'en trouve ni bien ni malle,

mais je vis a ma fantasie sans gene avec cette legation. Grace au

destin, j'ai ma soupé a deux heure,. sans etre obligé de dinner entré

4 et 5

La peur a chasse de Pettersbourg en Suede un desinateur do

beaucoup de merite, qui s'apelle mr Beaudiot, un autre peintre, mr
Henri avec sa femme, et un peintre en minjature, mr Italiens
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Remondini. Vous savez que raad. Stael est ici depuis quelques mois.

Elle fait la pluie et lo beaux temp. Cest une ferame intrigante. Elle

Loge dans Fapartement de Frederica Löven, qui est retiré a la cam-

pagne de son beau fis. Elle est devenue folie; je croi que vous

l'avez eonnue. Mr Fogelberg fait des prograis. Westin est un artiste

de vrai merite; ses yeux sont meilleur apresant. Sanberg avence,

Laureus de méme; il n'y a que du bien a dir de nos jeunes artists,

malgré le mediocre encouragement de la cour et du publique.

Adieux.

11.

Stockholm d 7 de Maij 1813.

Mon digne ami et frér, avant de repondre a votre chere lettre

du 21 fevrier, il faut que je vous fasse mes plus sinsaires com-

piiments sur la Baccante. Gette petitte statue, quand je l'ai vue, m'a

faite la sensation, que je me suis senti la larme de joie a 1'euille, de

voir mon eléve mon maitre. Continuez, mon ami, de toujour vous

perfexcionner dans ce princip: la nature et 1'antique vos seuls mo-

déllea, et vous irrez plus loin que les moderns ne sont arrivé. Je

vous parle comme ami, non en flatteur. Vous avez fait une belle

chose dont vous meritez les plus grands eloges. Sur tout le bås de

cette statue est admirable ; les bras ne sont pas desiné, mais les cui-

ses, jambes, geneoux de toute beauté ; et le sentiment du pieds droit,

qui dans 1'ivresse de la Baccante pousse contre térre, prouve que

vous est artist dans 1'ame. Tout le bås de la Baccante d'une belle

nature. Cest un sentiment vrai de nature qui m'a charmé au dessus

de toute expression; et je vous reitére mes plus sinsaires compli-

ments. Le brå qui tient la grappe de raisain a eté cassé en chemain.

Il faut qu'on aij fait une inconcevable violence en otant la liure de

bois; un dois aussi a la inain gauche a eté rompue. 11 faut que dans

quelque doinne les diables aij emploije du fére pour fair ces do-

mages, car autrement il n'est pas possible de 1'avoir estropié. La

Baccante fut porto a 1'Academie; je la fit porter chez moi, ou dans

mon cabinet je l'ai raccomodé avec Agazzi et Fogelberg; on ne voi

presque pas la fracture. Je la gardai deux jour pour la montrer au

Prince Royale, d'une manniere comme elle le merite, et je crois que
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j'ai reusie, que personne que vous, nion ami, n'aurrä mon etablisse-

raent au Rennarbanan. Le jour du depart du Priuce il me confirmå,

que vous aviez uu protecteur en sa raanjanime personne. Le baron

Cederhjelm ni 'a beaucoup aidé dans ma priére. Vous pouvez lui en

remercier. Comme la statue par des negligence n'arrivå que vers la

fin du temp fixcé de 1'exposition, on l'a prolongé de huits jours pour

1'exposer. Edelcrantz m'a eté favorable dans ma demande, car je

suis fiére de mon eleve, et veut que le nionde 1'admire. Falcrantz et

Westin ont brillé a 1'exposition par des tableaux charmants. Göthe

y avoit des mediocres choses, le buste de Fleming et quelque me-

daillons. Le buste du generale Sucktelet etoit seule assez passable.

Fogelberg a plus de talant. Il se don ne a la cicelure, crojant plutö

trouver un etablissement; c'est un honnete et brave jeune homme qui

va son chemain sans fanfaronade et charlatanerie. Göthe vient encor

de se fair louer dans la feuille Literatur et Thcatre par de phrases

empoulé, resource de la mediocreté. Vous savez sa manie a Eome,

ou il s'est fait chanter dans les gazettes pour quelques sous. Il a

optenue le titre de seulpteur du Roi, mais il n'en serrå pas gras.

Le Prince Royale m'a fait la grace de venir sur son depart me
fair ses adieux, quand je m'y attandois le moin. Il eu la grace, qui

nra ravie jusque a 1'exstase, de me donner sa tabatiere avec son

portrait. Il a porté cette tabatiere longue temp deja a Paris, ou elle

est faite. Mais il faut que vous sachiez, de quelle manniere je Fai

recus. Je m'etais proposo de ne rien axcépter de S. A. R., ettant

deja recompensé aussi genereusement du medaillon, et le buste n'et-

tant pas achevé a cause de mes infirmité sans nombres. Nous en-

trames dans mon sallon, le Prince me fit méttre a cote de lui, je

m'apercu qu'il fouillä dans sa poche; je dis a S. A. R.: je vous suplis,

ne me méttez pas dans le ca de vous refuser des graces ; vous m'avez

deja recompensé pour tout ce que je pourrais vous servir ma vie

durante. Le Prince tira une tabatiere, mais je n'en vis que le fond; je

continues a refuser de la recevoir, mais dans 1'instant le Prince la

tourna dans la main, je vis son portrait, comme un eclair je lui arra-

geais la tabatiair et a plusieurs reprises je baisais son i mage avec

des larmes de respect et tendresse. Cestoit un coup de theatre; le

Prince en fut emue lui méme, ra'embrassant jusque a trois fois, me
souhaitant la santé par des parolles les plus flatteuses. Mon ami,

vous serrez heureux sous son reigne, c'est le Prince le plus manja-

nime, le plus affable, le plus genereux que jamais la terre aij porto;

je suis persuadé, que vous paserrez la vie la plus agreable, qu' artiste

a jamais passé.
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Ma santr ost delabré, la crampe, la goutte, de 1'eaux dans la

cavité de la poitrinne, et les jembes, cuises enflées a un excai, qu'a

peine je puis mardier. L'Asme est cruele, Nous verrons si raon tem-

perament me sauve de la mört pour cette fois. Je serrais charmé

de voir votre Baccus apres la Baccante; j'attands tout de vous, mon

digne ami. Continuez, comme vous avez commence, et vous ferrez hon-

oeur a vous meme et a la Snede. Saluez Canova, Torvalson, et

Hasselgren le plus amicalement. Cella n'est il pas diabolique? Voici

encor des interuption de lettres! Cest par le ministre de Vienne, que

je vous fait parvenir celle ci. J'espair, qu'elle vous parviendra.

Cainberg est partie pour Åbo; j'espair, qu'il y ferrä la fortune.

Il m'a promie de changer de conduite dans sa manniere de vivre, et

avant que de partir il m'a demande pardon de ne pas m'avoir randue

justice comme ami, car il a sut par mr Poppius qu'a moi seule il

doit son etablissement d'Abo

Je vous embrasse, mon bon ami, de coeur et d'arae et vous

soubait la santé, premier bien sur la terre.

Sergell.

P. S. Ce n'est qne par Vienne que fattand vos lettres, et ecri-

ves moi bientö, je vous pris. Vous avez ecrie au fourbe Breda.

Vous fait comme les anciens, qui sacrifiaient aux mauvais genies pour

les empecber de fair du malle. Vous avez raison, raais vous n'em-

pecherrez le patron Breda de vouloir s^mparrer de mon etablisse-

ment d'ateiller et babitation. Pour son tableau de couronnement il

vient temps en temp voir, si le diable ne m'emporte pas. Il caballe a

presant pour son fils, d'avoir la donnation du baron Kibbing, qui de

droit doit revenir a Westin. Cest Maitre Glouton qui avalerrait le

diable meme.

P. S. Croijez moi, mon ami, que Gustave a fait sagement d'etre

agriculteur. Cest le vrai et solide ocupation d'un homme sans ambi-

tion de méner une vie tranquile. Il est heureux dans sa terre, se ma-

rierrä, ferrä des enfants saints et jouerrå de la vie paisibliment et

sainnement.
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Förord.

Docenten i Rättshistoria vid detta Universitet Casper Johan

Wahlberg hade påbörjat en afhandling, benämnd «Bidrag till Historien

om den Svenska rättens utveckling under Konung G u s t a f II A d o 1 fs

och förra hälften af Drottning Christinas tidehvarf» och anmält

densamma till intagande i det band af Universitetets Årsskrift, som,

enligt redan förut fattadt beslut, var ämnadt att utgifvas vid tiden

för Universitetets stundande jubelfest. Af denna afhandling finnas

i utkast temligen fullständigt bearbetade två afdelningar, hvarjämte

en tredje finnes påbörjad. Denna afhandling hann emellertid ej full-

bordas, emedan en tidig död bortryckte författaren den 18 April 1877.

Afven i det ofullbordade skick, i hvilket de sålunda befinna sig,

torde dessa bidrag till kännedomen om en vigtig period i vår rätts-

historia ega det intresse, att skäl funnits till deras offentliggörande.

Det hade varit önskligt att detta kunnat ske vid den af författaren

sjelf afsedda tidpunkt. Men den återstående knappa tiden har ej

medgifvit tillfälle till det genomgående, den granskning och den re-

daktion, som derför skulle ha erfordrats.

En frukt af författarens härvid nedlagda mödosamma arbete

har emellertid synts kunna och böra redan nu lemnas i allmänhetens

händer. Det visar sig nämligen att förf. gjort en ganska rik sam-

ling af materialier till Sveriges rättshistoria under det sjuttonde år-

hundradet och dervid gått icke obetydligt öfver gränsen för den

period, som angifves af den förut anförda titeln på den påbörjade

afhandlingen. Bland dessa materialier, samlade dels i K. Riksarki-

vet, dels i handskriftssamlingen på Upsala Universitets-bibliotek,

dels i K. Svea Hofrätts Arkiv, m. fl. ställen, intaga de lagförklarin-

gar, som meddelades af regeringen, samt de betänkanden och lag-

förslag, som utarbetades af flere derför tillsatta Kommissioner under

tiden från K. Gustaf Adolfs död till tillsättandet af Lag-Kommissionen

år 1686, ett vigtigt rum, då de kunna anses utgöra förberedelser

till 1734 års lag och utan tvifvel i mångfaldiga afseenden utgöra

ett uttryck af den allmänna rättsuppfattningen under denna period.

Dessa lagförklaringar och lagförslag äro sålunda af det stora intresse



för forskaren i vår rättshistoria, att undertecknad, som fått rätt att

förfoga öfver de af Docenten Wahlberg i detta afseende gjorda sam-

lingar, ansett att, då de nu förelegat färdiga till tryckning, något

appskof med deras offentliggörande ej borde ega rum.

Sålunda meddelas här de vigtigaste hithörande handlingar från

och med år 1633 till och med år 1665, tryckta efter Doc. Wahlbergs

afskrifter, hvarvid emellertid Herr Amanuensen P. J. Lindat, som

ombesörjt korrekturläsningen, öfverallt anstält noggrann jämförelse

med originalhandskrifterna, för att söka åstadkomma en så korrekt

text som möjligt.

Då afsigten för närvarande endast är att offentliggöra de vig-

tiga urkunderna, så hänvisas i afseende på de omständigheter, un-

der hvilka de ifrågavarande lagförklaringarna och lagförslagen till-

kommit, till J. A. Posse, «Bidrag till Svenska Lagstiftningens hi-

storia etc. Stockholm 1850» och H. J(ärta), «Några underrättelser

om de anstalter till förbättring af lagskipningen i Sverge, hvilka före-

gingo och beredde stiftelsen af 1734 års allmänna lag» (Frey, 1841).

Upsala i Augusti 1877.

L S. Landtmanson.
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a Åtgärder för lagförbättring 1633— 65.

1. Åbo hofrätts spörsmål den 10 Maj 1033 ined regeringens svar.

— Tryckt efter en afskrift i Nordinska samlingen, Juridica

Svecana, vol. 17 (147). bl. 43, i Upsala universitets bibliotek.

2. Bilagor: Äldre regeringsbeslut, åberopade i regeringens svar

till Åbo hofrätt. — Efter afskrifter i nyss nämnda samlings-

band (Causae Civiles).
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I. Åbo hofrätts spörsmål den 10 Maj 1633 med rege-

ringens svar.

Hennes May:tz wär nådigaste Drottningz ock Swe-

ries rijkes Arffurstinna haf:r dhen Konungh Hoffrätt
o

i Abo för nödigt funnit efftern:e puncter i all vn-

dherdånigheet denne gång-h at andraga medh ödmiuk

begäran H:s M:tt nådigast täcktes sigh där vppå

gunstigast at resolvera och förklara, Actum Åbo

den 10 Maij åhr 1633.

1.

Emedan esomoftast händher at fast mänga vthaff Lan-

dhet komma in för denn K. R:tt och ther andraga sådana sa-

ker som tilförenne anthen vppå häradz och ~ Lagmans tingh

vppå Landet eller på Rostuffwurne i Städerna ähro affdömbde

icke Lagligen emot wadde vtan m rem judicatam, gånge och

then Konungzlige Hoffrätt Lijkwäll kan görligen pröffwa och

förnimma saken, anten i sigh sielff och aff grunden wara orätt

angiffwen driffwin vthfördt eller och elliest olagligen aff dom-

marna handterat, och där vtinnan illa procederat, ähr frågan

huru H:s M:tz will at then Konungzlige rätt skall sigh medh

sådane saker förholla, anten them vptaga skärskåda och dömma

eller eij, och om H: M:t så will huru åldrige sådana saker tå

skole vptagas eller om H: M:t will sigh sådane saker sosom

skrok och offsochner haf:a förbeholdne sielff at vptaga och

hwadh igenom skrock och offsochner rätteligen föreståes böör.
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1.

Casus ubi Cääm falsis documentis, ac, probationibus,

Ht o nihil contra excipiente ex judice nil aliud sciente, emer-

gentibus deinceps probationibus Actor in inferiori judicio vi-

ce rit\?

2').

Secundum casum Vide ordin: arHö. 15 de priniendo iudice

iniqvam Sententiam ferente quid fiet de tälj sententia num
nih ilominus mancat aut nullitetur?

3.

Si errdtum sit in processu ex propterea nulla sit intrim tn:

in rem judicaiam Merit ppr non interpositam Appellationem.

Besolutio Begia.

H. M:t Saligh hoos gudh och högberömmeligast i åmin-

nelsse Resolution och förklaring-h vppå denna pund finnes åth-

skillige tijdher åthskiligh.

Den första vthi Hindrich baijringz saak emoot Hemmingz

Skytt den 22 Julij 1624 2

) vtthgiffwen, Lydandes at oansedt

Actor till effwentyrs wäll kan haffwa en godh saak, Lijkwäll

effter han haf:r försummat at appellera i rattan tijdh, ty

må han och Lijda hwadh sigh bör. Cum fatalia appellationis

vigilantibus ; non dormientibus subveniant. den 2 giffwen ähr

1626 den 26 Aprill vthi änders oluffsons saak emot Jung-

fru Christina Måns back
3

) dehn 3 vthi h: Älsas på skrädder-

böles saak
4
), ther H: M:t giffwer rätten en sådan saak vptaga

oansedt domen och den affsagde sentens är gången in rem Ju-

x

) Afdelningssiffran 2 saknas i afskriften.

2
) Se bilag-an I, af hvilken tillika framgår, att här bör läsas: "den 27

Junij 1621". Märk för öfrigt de här ofvan olika återgifna namnen.
3
) Syftar utan tvifvei på bil. IV, ehuru dagteckning och årtal icke

öfverensstämma.
4
) Jfr bil. III.
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dicatam, och än tå medh Konungzliget breff Gonfirmerat, hwedh

hwilken tå rätten sigh medholla och effterföllia.

Regeringens Besqlutio rätten holla sigh ther effter then

förste H: K: M:tz resolution och ingie sådane saker vptager

medh mindre at regeringen sådant in specie för särdeles ordsa-

ker skull befaller. Anbelangandhes den frågan huru gambla

saker skola vptagas, ähr H: M:tz S hoos gudh resolution, at

inga saker som öf:r 20 eller 30 åhr gamble ähro skola fö-

retagas Loff och der vppå et special mandat åhr 1622 den 13

Maij *) detta bleffwer alt sa wedh S: H: M:tz resolution.

2.

Effter som tidast händher at många wädia i sine saker

först ifrån Häradz syn vnder Lagmans Syn, och sedan tädan

och vnder den Konungzlige rätt, förfrågas i Vnderdånigheet

huru den HoffKonungzlige rätt skall sigh vthi sådana saker

foreholla, anten then vptaga eller ey? Hälst emädan Lag-

mans syner här vppå en Lång tijdh tilgörandhe haffwa beloff-

wat, holne för the rätte Landzsyner hwilka ipso jure ährojw-

appellabiles eller om där medh skall procederas simpliciter

effter lagen. Sålunda N: at ifrån häradzsyn Yädies allenast

vndher Landztingh och dees synn, och sedan blifwer Stadigt

hwadh han haf:r giordt, och hwilken som i den rätta Landz-

synen skall wara, och hwarest och aff wilka han skall till-

nemnes, anten medh Lagmannen wedh Lagmanstinget eller denn

Konungzlighe rätt som denne tijdh effter ordinantien och pro-

sessen representerar Landztinget och dess myndigheet förtre-

dher, och wilka ther thill nembdes[!] böre, anthen dhe som par-

terne sielffwe begiära, eller them rätten ther till finner duge-

ligast och tiänligast.

B. B.

Retten finner intz at H: Mit haffwer nogot wist statuerat

om dhenne saak eller handel, Ytan allenast i några sådana

l
) Jfr bil. II.
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fall och syner deputerat extra ordinarie Commissarier eller

Bynemäs som fthrendet och twisten skillia skolie, soin ähr til

seendes aff dhen twist mellan Z. Wernstet och Skeboholm 1616.

Jtem om synen i mellan Attela och öf:rsta Anno 1619 den

8 Noveinbris, Jtem om synen emellan öster och wäster da-*

larna Anno 1632.

Begeringens Resolution ähr at Lagmans synen ähr

Landtzsyuer bliffwa sä här effter som här tills holdna för alt

rät och at Stadigt blifrr hwadh ther giort ähr, så a t ther

ifrån må inthet wädias vndher hoffrätt, eller hoffretten sigh

medh några syner sigh befatta medh mindre det blifrr rätten

specialitet- och för särdeles ordsaker skull aff regeringen jn-

iungerat och pålagdt.

3.

Om nogon förmedelst 20: 30: 40 eller 50 åhrs oklandrad

häffd, som han på nogon fast Liggiandhe grundh, engh eller

egendom kan bekommit haffwa den sedan så lenge bona fide

och vthi göder tro besutitt, häffdat, nyttiat och brukat, dock

vtan nogot rätt Lagliget, bewisliget Laga fong och Titulo

skall kuna Sådana egendom prmscrebera niuta och beholla, så

frampt innan samma tijdh inthet lagligen å samma egendom

tals aff honom som där till förmenar sigh berättigh wara, el-

ler om ingen longligh och gammal heff(d) skall giffwas vtan al-

lenast vnninnes, och vthi dhe andra och yngre skillies effter

rå och rör eller annan Skiell som finnas kunna?

Regeringens resolution ähr at vrminnes häffd dödar och

krafftlöss gör alla rå och rö[r] ther han skäligen bewijsas kan,

och bör räknas pä sextie åhrs tijdh och fäm N: alt ifrån 15

åhrs ålclher och till dhet sextiondhe och fämpte.

4.

Vppä huru många åhrs tidh som hals och Lijffsaker så

widt prtescriberas må, at dhe som dhem bedriffwit och gär-

ningen anthen alt sedan haf:r warit plat okunnigh och för-



Åtgärder för lagförbättring 1633— 65. 7

döllia och sedan vpkomen eller at dhe brotzlige några åhr

derföre förrymbde warit sedan åther igenkomne, måge jämpte

andre skälige omstendigheeter niuta och beholla Lijfweet och

medh penninge böter förskonthe wardha, sosom vthi dubbell

hoor, willia drop, qwinno wäll tächt, rån och andra, om hwilke

i Edzöris, dropm: och högin: balkeen för malt wardher.

Begeringens resolutio, Rätten skall i alla sådane saker

see vpå gärningarnes groffheet, och der missdodaren haffwer så

Longh tijdh eller så många åhr Landzflychtigh warit, eller

gerningen aldeles okunnigh som proffwas nogor lundha sådhant

Excilium kunna respondera eller proportionera till sakens

groffheet, dhå må missdödaren [!] Slippa medh penninge bötter

och beholla Lijffwet.

5.

Hwadh dheras straff skall wara, Edzöre brutit haffwa, och

inga Lössöhra, vtan allenast någre iordh eller fast egendom

äga? Sosom och teras som inthedhera äga? Jtem dheras som

kunna twå, thre, eller fleere gånger vppå åthskillige tijdher

och orter, edzöre bruthitt haffwa, sosom i gemeen, allas deras

som till dhöden icke resolveras kunna, och doch intz haffwa

at böta medh.

Begeringens resohäio Edzöre brytare, dee intz haffwa

vthan iordh eller fast at böta medh, då går hon till sköflingz,

dock sså at Slechtingerna och bördhemän mågo macht haffwa,

dhen effter dhes wärdhe för pgr igen Lössa, der dhe wele dhe-

ras straff som intz haffwa at böta anbelangandhe at regeringen

will här vppå Låta författa en serdeles ordningh och den till

Slott och gårdar förskicka der sådana sedan arbeta skola effter

giord ordningh.

().

Effter som offtast händher, at några för wijtes eller skäls

ordh skull blifwa effter Stadzlagen fälte till pge böter större

eller mindre effter som orden kunne warda fälte till, hwilken

seedan förmå at dhen där fälte icke kan sådana pge böter vth-
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giffwa, då skall han då plichta medh et wärsligit straff, som

ähr at Sias wedh käken eller stupona, vthaff hwilkeet dliesom

effter sådan Gwpittd fälte blitfwa fattc och tage den
1

) som

dhe där jgenom thill sina ährlige nampn och godhe rychte

förklenadhe bliffwa, hwarföre och där och sådanne dommar ap-

pellera och vndher don Konungzlige rätt wädia sosom till at

Conservera deras nampn och rychte förfrågas huru dhen K: R:

Sigh vt Ii i sådana Äppellationis saker förholla skall anten then

vptaga eller icke, och om et sådant wersligit straff irrogeres

denn infamiam och om dee som medh pgr sigh dher ifrån

Lossa Lijkwäll bliffwa jnfamesl

Regeringens resohttio ähr at Sådana icke böör eller må
Appellera: icke eller Hoffretten Sådana Appella(tio)nes eniottaga

Vth[an] tee befinna sigh genom Kostugu dommarna Iwderade war-

da, då mäge tee i tijdh per viam supplica(ti)o(n)is sökie till

dhenn K. R:t hvilken sedan skall haffwa macht samma dom

anten gilla eller Cassera effter som skiälen då kunna finnas till.

7.

Deer rtitten kundhe
f:
Sosom denne gången skeet ähr :|

aff personer så förswaghade bliffwa, at man hwarken effter la-

gen eller processen wore starck nogh at fälla nogon dom på

nogon saak, huru rätten då sigh mz och vthi Sådana saker

förholla skall anten vndherstå sigh at sententiera om dheintz

woro flera än till 4— 5 eller 6 eller der 2 vthi Sådana fall

mage taga sigh nogon Edsuoren domare till hielp och fylla

talet at affhielpa sådana saker. Synnerligen där man såge

Saken i sigh wara klar och richtigh noch, och parterne icke

vtan Stoort beswär icke kunne komma en an(n)om sesfsjion

tilstedes.

Regeringens Resohdio Retten skall i tijdh när nogon

persson aff dess medel affaller eller elliest blif:r där ifrån kal-

lat där om giffwa regeringen till kän(n)a då skall straxt nogon

annan i hans Stadh förordnad bliffwa.

J

) Lucka i afskriften.
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8.

Om dhenn K. E:tt icke må taga några qvalificerade per-

soner eller vnga studenter som till Jura kunna Lust haffwa

till Auscultatores i rätten, hwilka effter deras tystheetz edh

kunna höra sakerna, och sedan bliffwa Tienlige at bruka till

Lagläsare eller andre Ämbeten i Landhet.

Regeringz resolution, rätten må wäll några sådana qva-

lificerade ingenia effter afflagdan tystheetz eedh antaga som

där till kunna Lust haffwa och sigh sielffwa holla welle.

2. Bilagor:

Äldre regeringsbeslut, åberopade i regeringens svar

till Åbo hofrätt.

I.

Anno 1621 den 27 Junij Refererades H: K. M:t efftern:e

saker

8) Hinrik borgeringz saak emot Hinrich Skytte. K: M:tz

förklaringh H: M:t will icke för hans skuldh stataera eller be-

gynna nogot nyt, oansedt han haf:r nägre resor supUcerat till

H: M:t och kan till efwentyrs wäll hafwa en godh saak, men

effter han haf:r försummat i rattan tijdh at Appellera så må

han Lijda derföre hwadh sigh bör; nam fatalia Appellationis

subveniunt vigilantih(us) non dorminientibus.

IL

Dessc effterskrifne saker réfereredes H: K: M:t den 13

Maij 1622
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4) Frågadhe huru H: M:tz nådige meningh ähr effter fast

monge saker Sosom om syner, gamble häfdh förekomma, huru

gamble saker H: M:tz willia ähr skola för[e]tagne warde.

H: Kongl. May:tz Förklaringh, at H: M:tt haf:r sigh til-

förendhe ther på förklarat, och will inga saker som öf:r tivgu

eller trettijo åhr gamble ähro skola företagas; skall och framb-

deles et Special Mandat ther på vthgånget wardha.

III.

Anno 1624. den 27 Julij Refererades H: K: M:t desse eff-

terskrefhe saker

4) Hustru Elses på skräddarebölet klagar om en Holme,

hästholmen be:d hwilken Hans Oluffsolm Arrendator på Ålandh

haf:r emot vrminnes häffdh, Så och Häredz och Lagmans do-

mbbreff dömpt henne ifrån, Hvilken doomb H: K: M:t sedan

medh sitt Konungzlige breff Confirmerat haf:r.

Resolutio Regla

Betten skall meddela henne en Förfrågas i vndherdånigheet

förmaningzskrifft till Hoffretten om H: K: M:t nådigast sy-

vti Finlandh, at the saken vp- nes at retten samma saak

taga och till rätta förhielpa. vptaga skall.

IV.

Cattsce Sacrm Regim Majestat/j Referende ab as-

sessorib(us) Subpremj Regnij Jiidicij propositce. Mar-
tij Anno 1629.

Andhers Oluffsonn till Saby klagar at Jungfru Christina

Masbackz Fadher Hans von Massbach haf:r åhr 1605 låtit

Syna een äng långängen be:dh i från en hans gårdh Nätzle-

stadh, och till en sin gårdh Hundzgran, som förmenes wara

lagligit effter änders Olufsons Swärfadher Chrisian lillie som

då engen åtte, hadhe warit rätteligen till ting tå syn holtz.

Stempndh, och icke hwarken personligh eller genom sin ful-

mächtig kommit tilstädhes, icke heller tilbörligen fulfölgtt sin
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rätt som honom vti domen förbehollit war, Engen innan natt

och åhr, att igen winna om han kunclhe, män alt Sådant för-

gätit, och så godt som intz till saken gjordt, för ännu nyli-

gen begynt samma syn och domb at qwällia som oqwäldh haf.r

ståndit fast i tivgu åhr, beropandes sigh fast på sin gamble

vrminnes heffdh den han och medh godh skäll kan bewijsa.

Rettens betänckiandhe.

Effter retten märkeligh kan pröffwa den rättegångz

process som i samma sak hollin ähr, wara aldeles

olagligh sosom at synemennerne icke haffwa warit

å tinget aff bägge parterne bedhne *), kalladhe och

nempede; Swarandhen icke eller aff nogon Laghföre-

re vtan aff Massbackz sielff worden Stempdh till

tinget, honom frånwarandhes (: som dock tilbodh sigh

när lagligen kundhe tilsäijes at swara till rätta :)

Domben honom ifrån sin gambla vrminnes häfdh,

hwarföre kundhe dhen synen och ågå[n]gne domb medh

all rätt inproberas och Gasseras,

Dock förfråges i vndherdånigheet, mädan åthskillige saker

förekom(m)a vthi denna Kongl: rätt som ähro gå[n]gnej^ rem

judicatani, och icke genom lagligit wadh ähro kompne, och i

Så måtto icke eens spectera och Lijda till retten elliest och

giörligen kan sees och förnimmes orätwissligen medh sakerne

wara procederat och alfdömbt; om och Rätten icke må sådana

saker vptaga och till rätta förhielpa eller och tilstädia borg:

och rådh i Städerne så och lagmennerne å landhet sådana

emot Lagh orätwissligen affsagde dom(m)ar ntjmprobera, nulli-

tera och till en ny Examen företaga.

H: K: Mayitz Förklaringh vthi Anders OlufFsolms Saak.

Oansedt Anders Oluffsohn wäll kundhe haffwa nogon rätt at

på stå och (lerföre wäll bordhe rest itueras in jntegrum så at

parterne de Novo Finge producera sin skäll till samma Engh

*) Afskriften har skriffelét bedber
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Ii a 1 st t niadan Vitium finnes in processu sosom at wassback sin

wederpart Christian lillie icke retteligen stempna lättet (: lijk-

madan tz ähr en gam(m)al saak, och hwarken förbemite

Christian lillie dier hans Erfwingar, retteligen ther å talt,

eller och lagligen emot dommarena wadt, mycket mindre ef-

terkommit, hwadh them ther vtinnan förbehollit war, Sosom

at winna samma Engen innan natt och åhr, icke eller sökt

och anhollit hoos öf:rheeten om bijståndh i saken, vtan låtit

henne gå in rem Judicatum, hwarföre må then som engen i

handom haf:r henne beholla at eiustem rej Dominium må som

tilbörligit blifwa Certum proprietasq. Certa, och will H: K: M:t

effter it tijdigt betänckiandhe determinera tijdhen, huru åldrige

saker aff retten skola vptagne warda och prcesciptio Temporis

skall giella.

V.

Anno 1619. de 8 Novemb: refererades H:s Kongl:

May:t K: Gustaf Adolph effter fölliandhe saker.

Till thet 4dhe 1
): Om syner emellom Tijble och Ömeste by-

ier war Konungens förklaringh at H: K. M: will sielff i til-

kommandhe wår låta dit förordna förståndige godhe män som

der om ransaka skall och dem emellan Jämka och Laga.

') Jfr förut sid. 6, der dock byarne kallas "Attela" och "öfirsta".
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Betänkande af presidenterne och någre assessorer i Svea, Göta

ocli Abo hofrätter öfver 17 rättsfrågor, afgifvet under riks-

dagen i Nyköping, Februari 1640. — Afskriften återfinnes

i Nordiska samlingen, Juridica Svecami, vol. 17 (147). bl.

33—38, i Upsala universitets bibliotek. Punkten 6 är förut

tryckt i "Swerikes Stadz-Lagh, .... Nu åter å nyo med

Anmärckningar vplagd* (af 1. Arnell. Stockholm 1730) sid.

390-91.
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3. Betänkande af presidenterne och någre assessorer i

Svea, Göta och Åbo hofrätter öfver 17 rättsfrågor,

afgifvet under riksdagen i Nyköping, Februari 1640.

Effterfölliande Punehter, angående Justitice wä-

sendet, hafwa the Konungslige Hofretters, Såsom

Swea, Götha och Finlandhz Högwälborne Presiden-

ter, medh några Assessorer, af hwar Hofrett, achtat

såsom nödige att öfwer them, efter ett noga öfwerwä-

gande, författades een wiss förordningh; Hvvarföre och

the samptligen pä Nyköpingz Rå[d]stugu Ahr 1640

Vthi Februari) Månadt hafwa om them gifwit thetta

sitt betänckiande, som her effter föllier. Hwar vpå

H: K: May:tz Nådige förklarningh i Vnderdånigheet

förwäntas.

1.

Först och för all tingh tyckes rädeligest wara, att een

wiss ordningh giordes om Laghläsarens, och Vnder Lagmännes

förordna(n)dhe, att the af Hofretterne i Rijket, som her till

någorlunda hafwer warit brukeligit, och icke af någon annan,

ehoo den då wore, der till sattes (: Doch må Landzhöfdingarne

och Lnghmännerne, der de beqwämme personner befunne them

till Hofrettens förhöör befordra :) effter som the der bäst kunne

förhörde och godh kändhe blifwa, der ifrån dhe och sedhan sin

kallelsse och fulmacht förwänta skole, men deres Eedh kunna

dhe efter Lagh i alla Härader ä rätta Tingxstäder vthi Lagh-

männernes, der dhe så när för handen wore, eller ått minstone

vthi Landhzhöfdingarnes ä Landet Närwaru afläggia.
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Prcesidentemes och Assessorernes

betänckiande.

Att Heredtzhöfdingerne först Vthkora Lagläsare, och

them sedan medh recommendation sända till then

Konungzlige hofrett Vnder Hwilkens Jurisdiction

then lagsagu Lyder, som hwar skall tilordnas, och

skall i samma Hoffrätt theres Dugeligheet och för-

ståndh til samma ämbetes Vthförande noga pröfwas,

Såsom och ther theres Particular Eedh afläggias,

efter een Konungzligh Resolution gifwin Ahr 1629

thenn 10 Decembr: men ähr Häredtzhöfdingen Vth-

länsker eller oskäligh att Iusticera om en lagläsa-

res rätta qualiteter, eller och elliest uthländes stad-

der, tå tykes billigt, på thet att lustitien må altijdh

hafwa sin fortgångh, att Hofrätterne eenskylt Lag-

läsare både Vthwällia och förordna.

2.

Alldhenstundh lustitiens Administration ä Landet ähr nu

igenom heredtztingens dagelige aftagande, mher[!] och mehr wan-

wördat, endeles uthaf en part Laghläsares stora girigheet, en-

deles ock igenom theres ringa Lhön och Vnderhåld: Dy tyc-

kes rådsampt wara att sådant j tijdh förekommes, och att äm-

betet blefwe så medh Vnderhåldh förseedt, att däss myndigheet

kunde blifwa så j acht hollen, såsom Den Helige lustitien will

fordra och kräfwia.

Frcesidentemas och Assessorernes

Betänckiande.

Säsom om Laghläsarnes Lhön är tilförende deter-

minerat vthi berörde Konungslige Resolution, alt så

synes och billigt, att hwar Lagläsare (: Finland Vn-

dantagandes :) Sex Häreder förordnas och för hwart

herede efter thess storlek och täss afgående renters

opbördh 20, eller 30 dal:r men om then Konungz-
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lige Regeringen täcktes å H: K: M:ttz wägna efter-

låta til hwart Lagläsares ämbete een gårdh frij,

skulle och tess Lhön tlier igenom blifwa så Aväll he-

clerligen som billigt förbettrat, Aldenstund att och

Lagläsarne esomoftast Ythi Cronones mödesamme tie-

nester pä ett sätt och annadt brukade warda.

3.

Om tingstadz rätta bruk, wore eij heller af wägen, att

något kraftigt Deccrnerades, och the Ythi ett tillbörligit straf

toges, som af egen förmäterihéet Ynderstå sigh i så motto att

gå ifrån Lagh och Laga stadgar then gemene mannen till stoor

olegenheet och förfångh.

Prcesidentemes och Assessoremes

betänckiandhe.

Att thet ähr billigt att rätter Tingzstader gran-

neligen achtas, efter thet 5 Capit: i Tingmåla Bal-

ken i LL: och att fördenskuld serdeles uthi Swerige

och Grötharijke förordnas af Landzhöfdingerne ther

som så behöfwes wisse Tingzstäder som ther til kunna

wara bäst belägne, doch så att Hofretten ther om

först Avarder tilkenna gifwit; men i Finlandh behol-

les Länsmansgårderne för wisse Tingställen, effter

som ther således af ålder hafwer warit brukeligit,

och then Laghläsare eller ehwem thet wara kan, som

rätter Tingzstader förändrar, ware förfallen til 13 dal:r

böter.

i
i} fy,

.

4. •
. .

Att Ythi Stämmande deres Lägenheet Ythi acht Hades,

$om . Ythäredtz eller i andra Landzändar boendes ähre, på thet

them igenom stämbnodagens alt för hastige sättiande, icke måtte

skee för nhär, och the således taga någon afsaknadh, hwilket

titt och ofta händer.

C. J. Wahlbin/: Åtg. f. lat/farb. 16HH—65. 2
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Vra *sklenfa ~n es < )c] i Assessorernes

betänckiandhe.

Oansedt att thet Capit: i Tingmåla balken i

LL: sätter allenast Sex WekurDagh, för thcm som

ähre boendes Ythan Lagsagu, doch inrijkes stadde;

Likwel synes billigt, at ther[e]s Legenheet i tetta fal-

let ansees, som ähre boendes i andra provincier, el-

ler elliest med Siöö och Sandh förhindras, och att

for thenskuldh the som stämbnas Ythur Finlandh el-

ler Liflandh till Sweriges Rättegånger, hafwa Sex

Månaders Dagh sigh att instella, och the som stemb-

nas ifrån Götha rijket til Swerige eller twert om,

tre Månaders Dagh; Men them androm som boo in-

nan lagsagn, sätties stämbnodagen effter Lagh, doch

skall then som annan stemma låter, wara skylligh

att bewijsa stämningz tidige öf:rlefwerande, med theres

Ynderskrefne quittans som stämbder ähr, och han till-

kärer.

5.

Att inge andre Fulmachter widh Tinget antoges och gil-

ledes, ähn the som egenteligen anginge sielfwe twisten, och

icke wore satte på skrufwar och fåfänge wilkor eller förordh,

efter någres illa påbegynte öfningh, Och att deste bättre så-

dant förekomma, skulle der Ythaf ett serdeles Formulär stellas

Invilket sedann alment brukas kunde.

Prcesidenternes och Assessorernas

Betänckiandhe.

Att thet ähr billigt att Hwar och een som för Eetta

kommer annars saak at drifwa, ähr försedd medh een

Lagligh och nöiachtigh *) Fulmacht, och till at Vnfly

then skillachtigheet som ther Ythinnan plägar finnas,

*) Handskriften har nöacbtigli
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och månge sakers onödige widhlyfftigheeter införa,

må ett wist Formulär tlier till således författas ige-

men, att tliet med få ordhz tilläggiande, kan till hwart

tall i syimerheet Lämpas, och ther Laghläsareii thet

icke granneligen achtar, må han ock stå alt skade-

ståndh, som ther utaf kan föllia.

6.

Effter som man görligen seer och förnimmer, många til

inthet wara benegnare, ähn äska Syn, opå andras äghor, huru

ringa skääl och orsaker the der till imdertijden hafwa kunna

och man ther hoos förmerker een stor deel Lagläsarnes stora

obetänckiande och oförstånd i så motto, att the räckia slijka

orolige menniskior handen, strax bewillia Syn, och ther med

ofta giöra en som sitter Ythi een wälfången Possession myc-

kin möda och bekostnadh; dy wore gått och gagneligit, att

der på Lades merkelige böther, och straff: Såsom och att in-

gen Syn någon sin bewilliades, för ähn Rätten hadhe intaget

begge parternes skääl them hwar emot andra öfwerlagdt och

till Syns Dömpt, om man sä widt der medh komma kundhe,

och såsom Lagh säger att hwar Yhrminnes häfdh äkåmmer,

thet är Laghfångit, thet må och ingen qwällia; alt sä skulle

för all tingh ther om störste Winningh läggias, att een så-

dan Kraftigh och oryggeligh titulus på inthet sätt förkränck-

tes, vthan altidh uthi sin fulla Vigor och wärde hållas, och

wore alt therföre billigt, att the Lagläsare som uthi dömande

ginge ther ifrån, Vnder hwadh föregifwande thet helst skedde,

blifwa så myckit högre androm till effterdöme, och Warnagel

straffade, eenkannerligen till den ända att Hwar och een sin

Yhrminnes wälfången egendomb oklandrat bruka och besittia

måtte.

Presidenternas och Assessorernes

betänckiande.

Att ingen Lagläsare skall efter thenne tijdh, Yn-
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derstå sigh att tillåta någon Syn opå hågors egen-

doinb och ingalunda ther Yhrminnes häfdh åkommen

ähr, för ähn til Syns La gligen dömbt ähr, medh

mindre pärterne sielffwe om Synen åsämer; Ty bör

Vhrminnes häfdh så här effter som här till alltidh

av a ni odisputerligä, och gå för Rå och Rör, och

hwilken Lagläsare som hor emot bryter, miste sin

Lön i thet lierade som han sigh i sådana måtto

förseer.

7.

Jbland annat wore och thet nödigt att ett wist sätt före-

schrefwes allom som Lagläsare ämbetet bekläda, hwar efter the

sigh uthi godz och gårders opbiudande, såsom ett rättsnöre

hade framgeent widh hålla, Helst efter een godh deel af Rid-

dérskapets och Adelens wälfärdh, så wäl som andres der på

hänger, och borde thet Klarligen wara Vthrycht, I|wad som

skall förstås Ynder ArfweJordhz Yphbiudande till nästom frän-

dom sinom, om icke Arfweiordh bordhe nästom frändom hem-

biudas, eller och annorstädes opbiudas, ähn å det tinget der

godhzet ähr beläget, som Lagen biuder, effter minste Delen af

bördesmännerne kan skee, kunna der i heredt boendes wara,

Ythan i åthskillige Landzorter widt der ifrån belägne, der de

af sådan opbiudningh inthet kunne få att weta eller förnimma,

HAvar det icke skeer, ähr befarandes att dee store trättor och

önödige Rettegånger, som sigh der af förorsake, skulle aldrigh

kunna förminskas eller affskaffade warda.

Prcesidentemes och Assessoremes

Betänckiandhe.

Att the Godz och gårdar som till Salu warda op-

dragne, böre Solenniter bördesmannom hembiudas och

thet aff efterfölliande skääl

1. Ex Capit. 32 v. 6.7. et 8. leremies.

2. Ex Capite: 4. v. 1.2.3. etc: 4 Ruth.
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3. af Jorebalk. 2 Capite i LL. ther man förnim-

mer af thesse ordom (hona Laghliga frändom sinom

ophiuda :) Lagstijftarens mening-h wara således, at

antingen byrdemän ähre tilstäcles å ting-en, tå op-

biudningen skeer eller eij, Skole the Likwel om then

opbiudne Köpeiorden bekomma någ-on Kimskaph, Hwil-

ket icke annorledes, ähn igenom entligit hembiudande

skee kan.

4. aff thet 9. Capit eiusdem tit: ther som finnes

att aflingaiordh som man hafwer kiöpt af rettom

bördemannom, äg-er och rättom bördemannom biudas, tå

hon skall Sällias.

5. aff thet 17. Capit: eiusdem tit: ther så finnes,

Tå Laghföllie the Jordh å Heratzting-e, ther honn

lig-g-er, ock biude bördamannom.

6. aff ÖstergöthaLagens tit: Eg-hna Salur 3. flock,

ther som förmeles, at bonde som ägor will sällia,

skall med twå sina frender, Fädernes frändom Fä-

derne, och Mödernes frändom Möderne åtherbiuda enom

i gårde ock allom å tinge.

7. aff Lagstijfftarens meningh och opsåth, Hwil-

ket aldrigh kan wara anstält till någons rättmätige

beswär, thet doch synes wara, om Jordz afhändande

skulle skee medh blotta opbiudande å Tinget, börda-

mannom i een annan provincia eller Lagsagu stadder

owettandes.

8. aff the privilegier som Lagen effterlåter arf-

wingom och byrdamannom såsom ähr att see af theet

23 Cap: Erfdab. LL. och 19 Cap: i ErfdaBalken aff

Stadzlagen.

9. A minori ad maius. Ty mindre synes thet

wara wärt thet som effter thet 1. Capit: i Jordabal-

ken i Stadzlagen, doch bör nästom frändom hémbiti-

das, Sedhan thet å Råstugu Lagligen ähr opbudit,

ähn godz och gårda å Landet, som offta hafwa så-
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dana Legenheeteer som gifwa fast större nytta och

fördeel.

LO. A Inre ridnitat is, som synes af thet 9 Cap:

i ByggrBalken i Stadzlagen 1.2.

11. Ab incommodo, som synes ther af attmånge

Släehterne blifwa elliest merkeligen förswagade, och

Vthslächtingar stärkte, huar af sedan sigh förorsaka

mii nga trättor och Bettegånger, sampt annan myckin

oreda, quas tamen minne x

) et Sopiri plurimum in-

terest, men såsom Landzlagen icke så klarligen som

Stadzlagen i thet 1. Capit: Jordabalken Vthtrycker,

huru widt sådant hembudh bör Extenderas, infaller

her om, then frågan, om Hvilken Likwäl störste de-

len aff närwarande Assessorer ähre j theen meningen

att allom byrdamannom som ähre innan arftalet bör

then opbndm '''Köpo lorden (: doch Hwar effter an-

nan, effter som the finnes nermest skylle :) warda

Knngiord och hembudin. Men Högwälborne Trcesi-

dentemes meningh om thenne frågan war således, att

Jordesälliaren skall wara förplichtatt med egen be-

kostnadh, Låta hembinda Jordh sina som han sigh

afhända will nästom frändom: Såsom först bryst-

Erfwingar, Son och Dotter, et Sic Conscqventer.

Fader och Moder, Fader Fadher, och Fader Modher,

Moder Fadher, och Modher Modher, Broder och Sy-

ster, Fader brodher och Fader Syster, in til Syskone

barn och inthet Längre, och förthenskul stelles detta

till H: K: M:ts Nådige förklarningh.

8.

Synes att thet Lagläsare aldrigh tilfyllest plichta kunna,

hwilka vnderstå sigh sielfwa allena Retten förvthan sakerne

1
) Torde vara misskrifning' för minui
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Examinera, och der å domb gifwa; hållandes sådane som ret-

ten bekläder för nulliteter och elliest bisittiande skuggar huilka

Likawist först borde Ex Actis et probatis Sccundum Consci-

entiam Judicera och igenom Domaren sin meningh framsäija,

sedan bör då Lagläsaren den Dirigera och moderera eifter La-

gen, såsom Cireumstantierne kunna med gifwa, och tillåta,

Och strax å sittiande Betten skriffteligh och försegladt domb

j Saken gifwa och parterne medhdela.

Prwsidenternes och Assessorernes

betänckiande.

Att LagLäsaren skall först afsäija domen munte-

ligen strax i Hela Nämbdenes och begge parternes

Närwaru, och innan tridie dygnet omgångit ähr och

Nämbdemännerne skingras ifrån Tingstellet, then par-

ten som Domen äskar skrifftelig medh Heredz Seeret

försegladh och Vthi alle (: om så möijeligit ähr :)

Nämbdemennernes eller ått minstone Domarens och

halfwa Nämbdens åhöran opläsin owägerligen tilställa,

Helst nhär saken ähr vthaf någon wichtigheet, Om
Lagläsarens plicht som Nämbden owitterligen domar

antingen författa eller vthgifwa, steltes til H: K:

M:tz Nådige förklarningh.

9.

Jcke mindre pam borde the yndergå, som oachtandes att

å saken tillförende dom gången ähr, then åther på Nyo in

eodem I' oro optaga och döma, görandes således den förra do-

men som Laga Krafft hafwa borde till inthet. hoc vitium est

enorme et multis est Commune.

I '> residenternes och Assessoremes

Botanck i andho.

Att then Lagläsare som sigh således förseer, skall

för sådan olaglig process wara förfallen til 50 da-
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ter böter, Bettens eensak> Såsom och thess föruthan

w&ra skylligh att öpfylla then parten som tappat

haf:r all skada som han af een sådan olaga Process

hafcr tagit.

10.

Alldenstundh vthi det 6. och 12 Capit: Dråpmålh:Balken

mod willia i LL. förmäles, och H: K: M:tt Höghloflig i åmin-

nelse S: Konnngh Gustaf Adolphs Resolution gifwin denn 23

Junij 1615 effterlåter, det Konungens Domhafwande må medh-

dela Missdådere Fridhz och Leigdhe breff till och ifrån tinget,

Förfrågas fördensknldh om H: K: M:tt och will samma macht

och myndigheet Landzhöfdingerne, Heredtz och Lagmans Dom-

inare, sampt Fougter nådigest attribueret hafwa eller ey, efter

som det här till aff dem ahr practicerat wordet.

Prcesidenternes och Assessorernes

betänckiande.

Till att afschaffwa[!] thet missbruk som Landzhöf-

dingen Fougdter och Lagläsare medh Leigde breffs

uthgifvande föröfwa, och till att handhaffwa Hoffret-

terna widh then Authoritet som them i tetta fallet

Så af Lagen som och een Konungzligh Resolution

allena tillkommer: Ty synes wara skäligt, att her-

vthinnan holles efter thet 6. 12. 20. Capit: i Dråph-

måla Balken medh willia 27. Gap. Kongb. 13 Capit:

Köpmåla Balken, sampt efter H: K: M:tz den 13

Junij 1615 gifne Resolution så att Konungz Doin-

hafwande i Konungens frånwarn allena Leigdhe breff

vthgifwa.

11.

Endoch att Lagen synes reqtiirera, ther någon fäster Lagh

och wäriemåhl och will Eedh gånga, att hans Laghgärsmän
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då måste wara förtenchte att Prcestéra Iuramentum veritatis,

och swäria att hans eeclh som Lag-h fäste och swor hwar[l] reen

och icke mhen; Likwäl emedan det synes sträfwa emoth Sam-

wetet, att kunna så absolutc Prmstare altérius Factum velin-

nocentiam och alle Låghgärdzmänn samhelligen sådana eedh

icke gå pläga, Vthan een deel finna heller deras samwete mehra

Lijkmätigt, at begå iuramentum Credulitcdis, Swäriandes sig'h

intet annat kunna troo, Vthan then beklaghtes Eedh är ren

och icke mhen; Hwarfore hoos K: K: M:tt will Hofretten sigh

Vnderdånigest förfrågat haffwa, liAvilken dere Eden antingen

Iuramentum veritatis eller Credulitatis Vthi Laghgångh så i

nidrige som högre Retter Admitteras skall.

Presidenternes och Assessorernes

Betenckiande.

Emedan Lagen gör en åtskilnadh emillan Avittnes

witis och duls måhl och fordrar att alle wittnesmän

skola afläggia Juramen tunt Veritatis Men uthi Lagh-

gångh eller dulsmåhl finner man icke hwadh eedh

Laghgärsmän gå skola: Ty syntes Christeligit, att

uthi Laghgångh giordes een serdeles Eede Form,

som eens SamAvete icke beswärade eller owillkorligen

wore stelt till att betyga ens annars, antingen brotz-

Ligheet eller oskylligheet, der vthinnan allena wore

effterlåtit att begå iuramentum Credulitatis. Swe-

riandes sigh eij annadt kunna troo, ähn att den an-

klagade wore frij för det honom wites, det tyckes

och wara gått, att man i detta fallet folgde Domare

Reglorne om Laghgångh, Såsom och att Domaren

Sielf pröfwade the personers dugeligheet som eed och

Lagh med een annan gå wille.

12.

Såsom Alle Stadz och Landzdomare öfwer heela Bijket

förmedelst Rättegångs oräinantien (: doch i någre fall vndan-
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tagne :) förpliehtade åhre, alle deres Criminal Domar först

Hofretteu thee och Praesentera, och icke stelle them i någon

Execution, vthan föregående Hofrettens der på Förklarningh;

Kragas alt sä i Vnderdånigheet om Magistraten vthi Gröte-

borgh i Lika måtto icke plichtige ähre det samma att göra,

der bem:te Magistrat kan sigli med den 16 pnncht i deres

privilegier her enaoth förswara, hemstelles det i H: K: M:tz

nådige förklarningh.

Prcesidenternes och Assessoremes

Betänckiandhe.

Thetta ährendet stelles till H: K: M:tz Nådige

förklarningh.

13.

Huru H: K: M:t nådigest Avill att med Bevistons opta-

gande her efter hollas skall, antingen det skall blifwa der widh,

att Secretarius i Cantzelij allenast gifwer ett Becepisse, then

stridige parten hafwa Supplicando angifwit sigh, eller om Hof-

retten skall Begulera sigh effter det afskeed som härom Dorptz

Hofrett gifwit ähr nembl: at den parten, som Bevision söker,

skall innan 3. Månader schaffa sigh H: K: M:tz breff att- sa-

ken ähr ad Bevisionem worden tillåten, så frampt han Bene-

ficio Bevisionis åthniuta will.

Prcesidenternes och Assessorernes

Betänckiandhe.

Om Bevisions beskedh så begärer Hofretterne Vn-

dcrdånigest aff H: K: M:t att blifwa widh H: K: M:ttz

den 10 Decemb: 1629. gifne resoluttion, Så att den

som söker Bevision skulle innan 3. Månaders förloph,

skaffa sigh bewijs att han hafuer sin Saak hoos H:

K: M:t angifwit, och dett honom Bevision tillåten

worden ähr, på det månge parter således wore af-
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skurit att draga saken på Långebenken, och der med

föra sin wederpart både till desperation som och till

store Expenser. Doch stelles detta till H: K: M:tz

Nådige förklarningh.

14.

Endoch Executio rerum Iudicatarum hörer allena Foro

Seculari till effter Rettegångs ordinantien och processer ; Lick-

wäl så practiceras det annorledes af Bectoribus Scholce et Con-

éistorialibus, hwilke sine dieknar ehuar the begå hoor eller

Lönskeleye, allenast straffa medh Scholm Pwn, om nu fram-

gent Så föröfwas skall, stelles deth Vnderdånigest vthi H: K:

M:tz Nådige disposition.

Prcesidentemes och Assessorernes

Betänckiande.

Emedan såsom Scholares med inga privilegier kunne

sigh vndandraga ifrån wärsligh rätt, serdeles enär

the begå Lönskeleye eller eenfalt hoor; Ty synes bil-

ligt att med dem bollas som medh andra personer

slijka odygder föröfwa, och att Executio öfwer then *)

i förskrefne fall hörde till Forum Semilare.

15.

Emedan såsom att man förnimmer, det Vnderrätterne å

Landet och i Städerne inthet Lättare medell finna att afhielpa

Saker, iihn att Läggia een deel anklagade enn Laghgäng opå

icke åthskilliandes antingen det finnes godha skäll och om-

ständigheeter som enom effter det 19 Cap: i Ting: M: Balten

kunde biuda till Eedh, uthan allenast af blotta angifwande,

esomofftast olagligen, medh dee beklagade omgå, Ty wore gådt

att the ordh uthi bem:te Capitel (: Nu kommer man i op-

penbart rychte :) medh någon widlyfftigere meningh förbettra-

x
) Torde vara niisskrifning för them
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des, på det att een part owenners och onde menniskiors Yth-

spridande, eller af litet och ringa tilfälle opkomne och föror-

sakade rychte således vore skildh ifrån det rychte som bestode

af eedelige Mäns wisse angifwande, sampt af dee prcesumer-

lige omständigheeter och tilfälle, som enom till Laghgång skä-

ligen komma kunde.

Prcesidentemes och Assessoremes

Betänckiande.

Thet synes nödigt, att Lagen skulle medh flere ordh

i thetta rummet uthföras.

16.

Effter H: K: M:t Höghlofligh i åminnelse, uti sine Beso-

lutioner hafwer Lofwat låta uthgå ett patent om Barnemör-

derskor, att när the Lönligen hålla sigh wara hafwande, och

Lönligen föda, föregifwandes sådan Barnet wara dödt födt,

skall sådan Excus dem inthet hielpa, Ythan effter föregången

doom, fortfaras medh.Ex[5Jcutian effter ordinantien, derföre eme-

dan sådant mycket i Finlandh Passerar, begärer Hofretten Yn-

derdånligen, at samma patent måtte aff H: K: M:tt stellas och

publiceras.

Prcesidentemes och Assessorernes

Betänckiande.

Synes nödigt, att ther om hoos den Konungzlige

Regeringen i Vnderdånigheet anhålles.

17.

Wore det och Retten icke till ringa förkleningh, der nå-

gon af Executorerne Vnderstode sigh dem som till penninge-

bötter resolverade blifAva, Ythan H: K: M:tz speciali indultu,

eller och Rättens inråd och . samiakande, böterne att aldeles

perdonera, eller och till mindre Summa moderera. Begerer
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förtenskuldh Retten Vthi Vnderdånighet der något sådant

skedde eller befinnas Kunde, det då icke måtte blifwa beståt

eller tillåtit.

Prcesidenternes och Assessorernes

BetäncMandhe.

Enhär Fiscalis något sådant kunde förnimma skee,

Vthan H: K: M:tz serdeles tillåtelse, eller och Rät-

tens inrådh och samiakande, att han thenn som detta

giörde[!] Ythan någon persons ahnseencle, oförsummeli-

gen anklagade, och ther Lagligen bepröfwas någon

sådant förseende begångit hafwa, måtte tilbörligen

plichta.
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4. Regeringens kallclsebref till 19 lagfarnc män att utgöra en lagbe-

redning. [Stockholm den 4 November 1642.] — Aftryckt efter

riksrcgistraturet i Riksarkivet.

5. överläggningar i rådet om lagberedningens hufvudsakligaste ärenden

den 7, 8, 9, 18 (20) Februari och den 18 Mars 1643. — Ur

rådsprotokollen i Riksarkivet.

6. Utlåtande af 1643 års första lagberedning, dagtecknadt den 17

Mars 1643. — Tryckt efter en i Palmsköldska samlingen («A£ VI.

Juridica. Tom VIII. Pars I.) i Upsala universitets bibliotek be-

fintlig afskrift, som synes vara gjord efter den i Riksarkivet för-

varade urskriften. Af samma utlåtande finnes en senare föga

afvikande afskrift, hvilken förvaras i Nordinska samlingen (Juri-

dica Svecana vol. 12 (182), bl. 84— 102) uti Upsala universitets

bibliotek.

7. Afvikande mening om böters utgående efter förmögenhet af Stiern-

hielm, Mylonius och Norseus. — Aftryck efter afskriften i Nor-

dinska samlingen (vol. 17 (147) bl. 61-62).

8. Öfverläggningar i rådet om lagberedningens utlåtande, hållna den 21

och 22 Mars samt den 22 April 1643. — Ur rådsprotokollen i

Riksarkivet.

9. Utlåtande af 1G43 års andra lagberedning, afgifvet den 8 Augusti

1643. — Tryckt efter en afskrift i Nordinska samlingen (Juridica

Svecana vol. 12 (182), bl. 32—84) samt en annan afskrift i Cron-

stedtska samlingen (Juridiska afhandlingar, bl. 58—180) båda i

ofvan nämnda bibliotek.

10. Rådets öfverläggning den 8 Augusti 1643. — Efter rådsprotokollen

i Riksarkivet.
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4. Regeringens kallelsebref till 19 lagfarne män att ut-

göra en lagberedning. [Stockholm den 4 Novem-

ber 1642.]

%

Anm. Med nedan intagna bref till vice presidenten i Svea hofrätt

J. Skytte äro kallelsebrefven till beredningens öfrige ledamöter nästan

lika lydande 1
). Ledamöterne uppräknas i Posses Bidr. till Sv. Lägst.

Hist. sid. 65 — 66.

Till vice Presidenten

Jacob Skytte att kom-

ma hijt till den 2 Feb:

Annp 1643.

Christina.

Wår etc. Wij Spörie och förnimme her vice Prcesident

Jacob Skytte så af åthskillige beswär och klagemåhl, som ifrån

wår Yndersåthare Så j Städerne som å landet boendes fast da-

g-eligen inkomma som elliest huadh fehl och missförståndh 2

)

vthi lastitice wäsendet, medh lag-h och rätts skeppande och

domarens executiou förelöpa, så j processen att mycken con-

fusion och orede där vthinnan inritatt är, ty att vnderrätterne

icke så noga och Egenteligen förstå huru wijda, vthj
3

) huilcke

måhl och fall som dee af öffwerrätterne der under dee höra och

sin respect skole draga vpå, böre hämpta resolution och för-

klaringh vthi det dee sententiera och dömma, och vthj huilcke

x

) Uti Riksregistraturet för denna tid (Riksarkivet) finnas efter hvar

andra två afskrifter af samma bref. Den senares, B, smärre afvikelser

från den förra, A, aftryckt ofvan, anmärkas i här efter följando noter.

2
) B huadh missförståndh 3

) B och j huilckett

C. ./. Wahlberg: Åtg. f. lagforb. 1633—65. Ii
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fthrenden dee vthan wijdare förfrågan måge medh executionen

fortfahra och sin iurisdiction exercera, Vthan offta blifwer den

ene af den andre turberad och hindrat, iustitien till mehn, och

dee stridige
1

) parter till förfångh, så wäl] som io sielfue dom-

marna att medh månge synder, och missgerningar blifuer
2

)

anten helt öfuersedt, cl ler straffet icke som wederbör skärpat

och Syndzens groffheet fordrar, och däremot många brått straf-

fadhe, som straffet wäll måtte lindras öfuer; Föruthan detta

see och förnimma huadh fehl vtlii Synner
3

) esom oftast

tilldraga besinnandes att detta alt med mehra slickt, som

edher j sinom tijdh skall tees och förestält warda, här rätter *)
?

sampt
5

) af Lagsenf, och den
G

) beskrefne rättegångs process

orätte förståndh, sampt af en inritad och in consvetudinem

dragen wana 7

) och bruk, och sampt 8

) där af att icke så alle

förefallande casus och ährender hafue kunnatt vthi lagen Eät-

teg&ngzordinantien och processen för dess Kårtheet skull de-

termineras och Vthtryckias, Wij skatte för nödigt wara, att

detta alt må effter möijeiligheeten, och som det sigh nu wedh

denne tijdhen giöra låthe
9

), bootat och rättat blifua och för-

denskull ähre förorsakadhe wordne, att förskrifua och hijt kalla

till den 2 Febr: nästkommande någre Lagfarne Män, som både
10

)

wåre Hofrätter som dee andre nedrige Rätterne Rijket bekläda,

medh dem häröfuer
1X

) communicera och deras betänckiande taga,

huru och på huadh sätt sådant bäst och bequembligast må stå

att affhielpa
12

). Och effter oss hafuer behagat edher persohn

iämpte flere där till förordna, Dy är wår nådige Avillie och be-

fallningh, att j Edher till be:te tijdh och dagh här finna låthe,

och öfuerläggia huadh iustitien här vtimman kan lända till

Styrckio och befrämmielse; Och der j vtaf härtill hafde lång-

lige praxi och bruk hafue något observerat och anteeknadt,

x
) B stridnnde

2
) B blifuit

3
) B tillägger sigh 4

) B härörer

h
) Båda afskrifterna hafva sampt hvilket dock torde böra läsas soinpt

6
; B dess

7

) B owalme 8
) B sompt 9

) B låther

10
; B både j

n
) B härvthöffir 12

) B och emendera,
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som föresk:ne feel och hnadh lust itlen j een eller annan måtto

turberar, kan tiäna till ementation Avele wij hafua eder här

medh påmint, att j sådant medh Edher anname och wedh den

tijdhen
1

) I trädhe tillsammans eller när behöfues, det medh dee

andre communicera på det Saken där igenom kan gifuas lins,

och man där aff någon Ynderrätteisen hafua må.

Gudh Befallandes etc.

5. Öfverläggningar i rådet om lagberedningens hufvud-

sakligaste ärenden den 7. 8, 9, 18 (20) Februari

och den 18 Mars 1643.

1643.

Den 7. FEBBUARIJ
komme tilstädes i Rådhet. R. Drotzeten, Rix Skattmestaren,

Her Gustaf Horn, Her Claes Flemming, Her Pedher Sparre,

Her Thure Bielke, Her Lars Sparre.

Taltes om hwadh som de förskrefne laghfahrne skulle pro-

poneras.

R.Drotz: Mente att propositionen skulle skee mundtlige(n)

2) att de förskrefne skulle vpsättia bristerne och remedia näst

aftal medh dem här i hofrätten; och präsentera dem Rege-

ringen.

[Sedan "Kesolverades att Rixdrotzeten" skulle blifva "präses och

Director" derför oller ock "Her Johan Skytte"; men denna resolution är

öfverstruken och i stället i kanten infördt:]

därom och huru det beqwämast skulle ahngrijpas, befaltes Re-

ferendario att fråga RixCantzleren om.

x
) B tijdh
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Don 8 FEBBUARIJ för Middagen

komme tillstädes i Eådhet R.drottzeten^ Her Claes Flemining,

Her Pedher Sparre, Her Thure Bielke.

Rixdrottz. Efter som de förnembste laghfahrne vtlmr rätterne

och Städherue här i Eijket äre hijt förskrefne att öf:rleg-

gia om någre bristers remediercmde som vthi Justicie

wercket pläga förefalla ; så är af nöden att wij och dem

det samma mundtligen påleggie; och förestelle dem hwar-

vthi deras déliberation skall hälst versera] förvthan det

wij stelle dem i skjön att och gifwa widh hande(n) anthen

det som i lagen kunde warå mörckt eller illa vthtryckt,

eller och de hafwa longo usu märckt böra böthas och E-

menderas.

Det wij dem om påminne wele är förnembst detta.

1) EfFter som ofta blif:r dömbdt Ex consvetudine fast

ingen Express lagh är därpå; huru därmedh skall för-

fahras och huru Avida och vthi hwadh de(n) Consuetudo

skall wara gyltigh.

2) Huru man skall procedera vthi det som wår lagh

icke alls tjngs förmähler om, om ther ma(n) skall Ex con-

svetudine, eller elliest conscientia döma.

3) Huru medh de resoliäionerne skall hollas so(m) vthi

enahanda saak ofta gå recte emoot hwarandra, hwilken

som skall föllias och eftergås och hwilcken ogillas. ExpL

af sal. Kongens contrarie Resolutioner vthi gradib(us)

prohibitis.

4) Emädan och ett stoort jäf är hwilke som äre gra-

das divina lege prohibiti; och om matrimonia in secundo

grada äre lege divina prohibita: dy skall öfrleggias gra-

das som twifvel är om ; Om de äre divina lege liciti eller

prohibiti', och hwadh straff transgressionen af förbodet

anthen vthi affinitatis gradibus eller Secundi gradas Ii-

nea cequalis, och hwar matrimonia inter propinquos och

cognatos skola skola wara innoxia.
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5) Hwadh straff hono(m) skall öfrergåå som försitter

stembningar, och söker att protrahera sakerne, om icke

den skall straffas effter lagen, och den mandato och an-

dhra placat således renoveras.

6) Huru wijda saker lifwet angåendes böre dömas å tin-

get eller nedrige rätterne, och hwadh lijfssaker därhän höra

skole; efter som de öfre rätterne blifwa ofta därigenom

wahnwördade.

7) Om bötherne som blifwa pålagde efter lagen icke

böre beräcknas effter samme valör af Peningar som war

i Börgie Jarls tidh och bötherne så myckijt mehre för-

ökas; Yndantagandes att de böther som äre vthi seder-

mehre resolutioner och effter gamble Konung Gustafs tidh

Exprimemåe blifwe widh den valör de då haf:e warit och

icke proportioneras effter denne tiden; efter nu der vppå

föga är någon åthskildnat.

8) Om den lagen som wore kommen in desvetudinem

skulle icke revoceras.

9) Emädan man och förnimmer att månge föda barn

vthi löhnligheet och däraf fostret lidher skada på sijn

helssa eller lif: hwarföre will öf:rleggias, om icke Sal.

Konungens öf:r löhnligit födande fäldte resolution skall

androm till rättelse och åthwarning publiceras, och Exe-

qneras.

10) På huru long tidh Yhrminnes häfd skall wara för-

stående; om den skall beräcknas efter Sal. Kong. Johans

resolution, nembligen att den skulle wara 50. åhrs tidh.

11) Huru wijda syner böre företagas, och huru pro-

portionen och rättigheeten är emillan den ene och andre;

puta, Egande, Härads, Lands eller Laghmans och Eid-

dare syn; så wäl i respeet af synen, som respectu actoris.

12) Huru wijda den ene rätten skall dependera af den

andre; och vthi hwadh fall vnderlaghmannen haf:r de ne-

dre rätterne att com(m)e(n)dera.
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13) Hwadh sa kor som proprie skolo höra, till hofrät-

terne,

14) Om icke nedrerätterne måge hafva samme privile-

gier som de öfre att do döme efter conscientiani där cir-

mmstantia kunna förordsaka dom att gå ifrån lege\ El-

ler om do skolo döma en till lifwet; när do weta att det

inthet kan Exequeras ob eircumstantiafm) faetoru(m).

1 5) Edegong, huru don hör förstaas, och i hwadh mähl

brukas.

10) Om Legislator skall alltidh gå mohre efftor lagen,

än tiderne, circumstantierne och Porsonerno.

17) Om do högsto rätterno i Bijket äre plichtige att

Coffferera medh högsta öf:rhoeten huru de skoledöma; sär-

deles in gravioribfus) och insvetis easib(us).

18) Om Personerne skole straffas medh peningehöther

efftor som de äre förnembde eller semre till eller hafwa

mehr eller mindre förmögenheet; emoot innehollet af wår

Swenske lag-h.

19) Att ingen skall få träda till en högre rätt Vthan

laghwadd sa ak.

20) huru wida andre Collegia skole i Jiisticie wärket

respectera hofrätterne; eller hwadh saker därifrån och v-

thur collegjerne höra skole.

Detta allt hefallte Referendario att rapportera RixCantz-

leren, och intaga öf:r ett och annat hans sentiment) om de som

förskrefne äre skole vpfordras i morgon eller fördröijas där-

modh till hans vpkompst.

[På ett särskildt protokoll för den 8 Februari, sign. A., är anteck-

nadt:]

Eix drottz: mente Justicien bättre kunna administreras om

de som wore häradshöfdingar bodde vthi härederne att kunne

opachta justicieweTcket. Därmedh kunde de af adelen som där

i häraderne bodde, och elliest wälförtiänte män blifwa accom-
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moderade. Och där häredsrätterne wore af lithen ränta; så

kunde åtskjllige slås i hopa.

Den 9 FEBR UARIJ
komme tillstädes i Eådhet

E. Drotzeten, B, Skattmestaren, Her Gustaf Horn, Her

Claes Flemming, Her Pedher Sparre, Her Thure Bielke, Her

Lars Sparre.

Infordrades de förskrefne laghfarne och blefwe så tilltalte

af Rixdrotzeten.

Godhe män eder är twifwel vthan witterligit af hwad ord-

saak i äre hijt förskrefne af H. K. M:t och å des wägna den

kon:ge Regeringen; nembligen att emädan vthi Justicie väsen-

det myckijt är som hehöf:r boot och bättring; som en kanner-

lige(n) vthi rättegongs ordinantien och flere måhl. Så ehuru

wäl den Kon:ge Regeringen haf:r tenckt att föreslå eder någre

puncter på hwilke edert betenckiande skall versera: Män efter

de äre så margfaldige och wij medh åthskillige ärenden så öf:r-

hoopade; så kunne wij icke det göra: vthan läthe det komma

på eder föresorgh: Män detta kominer förnembst i conside-

ratio(n)
1

).

1) Huru wida den ene rätten bör respectera de(n) andre,

hwadh saker till hwar och en höra skall; och därigenom den

so(m) blif:er dömbdh tages fangen och blif:r så lenge ahnhållen

att den captivitas är loco mortis till hwilcken han är dömbd,

och man alltså sedan medh gott samwete icke taga hono(m) lif-

wet ifrån, efter det är nästan som en dubbel clödh.

2) Om en domare vthi vnderrätterne skall alltid döma

efter lagen och icke efter conscientien, som de öfre rätternes

domare beståås, särdeles vthi de fall so(m) lagen icke kan exe-

queras.

o) Om fjradib(us) prohibitis, hwilke de äre, och huru straf-

l

) Jfr längre fram sid. 42, styckena 1 10.
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fel skull proportioneras, efter som somlige gradus äre vthi

guds ordh Ecopresse, somblige inthet förbudne, och hwadh straff

matrimonia vthi Bemotiorib(us) affinitatis, eller cognationis gra-

dibus förtiäne; efter som fuller synes böra wara m proportion

af straffel på maj(us) ocb minus deliotum: där skulle de see ef-

ter den ordningen som Kon:ge(n) i dennem haf:r däro(m) vthgå

Låthit.

4) Om Barnamordh och hemblight födande
;
o(m) icke Sal.

Kongens resolutio(n), som härtill inthet haf:r blifwit publicerad,

skulle ml<jcras och reduceras.

5) På huru long tidli vhrminnes hefd skall räcknas; och

om det skall blifva widh Sal. Kon:g Johans resolution clär-

vthi, beräeknandes den på 50. åhr.

6) Huru den skall straffas som försitter stempnan och

wahnwyrdar en rätt.

7) J hwadh fall Eedegong skall prästeras och huru la-

lagen därvthi är att förstå.

8) Om vthi ett delicto höge eller lägre rijke eller fattige,

skole vthan respect af Personer med lijka böther muleteras.

9) Att Peninge bötherne Proportioneras efter den Valör

som peningarne wore vthi Börie Iärls tijdh.

10) Huru wida eller i hwadh måhl consiietudo skall gälla

där ingen beskrefven lagh är.

Öf:r desse Punchter blef dem befallt att de sielf skulle vp-

sättia hwadh de mente vara nödtorft att bothas och remedie-

ras. Haf:r för den skull den Kon:ge Regeringen welat de(m)

till detta wärcket authorisera; befahlandes, att de icke allenast

vpsättie åthskillige brister: vthan och remedia därtill, det [dem?]

den Kon:ge Regeringen will öf:rsee och anthen vphäfwa, limi-

tera eller Confirmera, efter som den Kon:g*e Regeringen det

finner nödigt och raisonabelt. Och på det att medh denna de-

ras Cura må så myckijt richtigare tillgå: dy skall en den äl-

ste i hofrätten af Rixrådh förordnes till Director, att föhra

och poussera wercket.
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Vice prmsidenten i Jönköpings hofrät swarar att Efter

den Kon:ge Regeringen haf:r behagat till den ände att kalla

dem ihopa; så wele de göra deres flijt; skiuthe seda(n) vader

H. K. Mitts och den Konrge Regeringens Censur', begäre att

desse puncter måtte blifwa satte på papperet. Det dem blef

låfwat, ehuru wäl de skulle och vpsättia hwadh dem kunde om

ett och annat infalla; efter som månge Jäf kunne wara ; och

variera såsom rätterne äre åthskillige; hwarföre och af åth-

skillige rätterne äre hijtskrefne. Förmahntes till att medh

flijt ahngripa sakerne.

Befalltes och skrifvvas till Her Matthias Soop att han sigh

medh första hijt förfogar.

1643.

Den 18. FEBRUARIJ
komme tillstädes i Rådhet:

Rixdrotzeten, UixAwmiralen, RixCantzlere(n), RixSkattmesteren,

Her Gustaf Horn, Her Claes Flemming, Her Pedher Sparre,

Her Thhure Bielke, Her Lars Sparre.

Rix-Cantzl: Påminte Her Matthias Soop som skulle stiga

vp till de laghfahrne i hofrätte(n) att de wäl betrachta hwadh

oklandrat vrminnes häfd är 1) den hefd som icke allenast la-

geligen och å tinget haf:r klagat: vthan 2) inom en wiss tidh

vthfördt. Göra(n)des difierencier på vrminnes häfd; 1) anthen

det går hele hemman alm; då måste man see quo Jure so(m)

hefde(n) är. Män där 2) äre trätor godzen emillan; och där

egarne hafwe klöf om klöf.

[Vid protokollet för don 20 Februari finnes instucket ett ark, livar

å en del af de anförde punkterna är renskrifven ined följande lydelse:]
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1) Huru wijda den ene rätten bör respectera den andra,

Hwadh saker till hwar och en egentligen lända och pertinera

skolo.

2) Om en domare vthi nedrerätterne skall vthi det facto

wara obligerat att döma effter Lagen, där han seer Exeeutio-

nen däraf löpa emoot samwetet.

3) Om Gradibus prohibitis, hwilke de äre? Hwadh straff

som incestus vthi prohibitis cognationis et affinitatis gradibus

förtiänar; och, effter som grad(us) äre närmare eller mehre fier-

ran, huru straffet skall därefter proportioneras och blifwa mag-

nitudini delicti lijkmätigt.

4) Om Barnemordh och hembligit födande; Om Sal. Ko-

nungens där a fä 1 1 te resolution skall vprepas och publiceras.

5) På huru long tydh vrminnes hefd skall wara att in-

terpretera.

6) Huru den skall straffas som försitter stempna, söker

att protrahera trätor och wahnwyrdar där medh en rätt, om

lagen skall därvthi föllias och medh ett plaeat renoveras.

7) Om bötherne som blifwa pålagde efter lagens innehöll

icke böre beräcknas efter den valör af penningar, som war när

lagen blef stadgat och i Börie Järhls tidh.

8) Huru Lagen är om Edhgong att förstå, på hwadh sätt

Edhgärningsmän skole Edh gonga.

9) Om vthi enahanda delicto en högh eller lågh, rijk el-

ler fattigh skall medh lijka böter muleteras efter som Lagen

synes medgifwa: eller om någon respeet skall dragas på per-

sonerne.

10) Huruwijda och i hwadh fall consvetudo skall gälla där

ingen beskrefven lagh tinnes;

1 1) Om Syner, och hwadh hwars och ens Jus och privi-

legium) wara bör.

[A ett annat blad äro några förklaringar så lydande:]

1) eller om domen af de saker skall därhän höra; där

han icke kan Exeqveras [i kanten:] Eller om en nederrätt
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må någon annan sa ak afdöma [än den som han sielf kan

och haf:r macht att Exequera.] än den han haf:r klar och

beskrefwen lagh på.

2) Såsom medh lagen om stöld och tinfnat.

3) Eller om en domare vthi nedre rätterna må anthen

vthi sådane fall, eller när något måhl förekom(m)er som icke

fullkomligen vthtryckies vthi lagen, hafwa det tillstondet so(m)

de vthi öferrätterne att döma efter förstondh och bäste sam-

wete sino.

3) Efter som naturen af straffet medhgifwer att iu större

brottet och öfwerträdelsen är in större skall och straffet wara

därefter och vice versa.

4) Eller annorlunda vthi det måhlet decerneras.

5) af be:te lagh.

6) Eller om något straff skulle vthi lagen statueras, som

efter tiderne och inrijtade osedh skulle bättre tiäna.

7) Eller hwadh tidh de skole proportioneras efter.

8) Och hwadh af dem skall requireras 1) boofaste 2) af

godt nampn 3) i samme stadh so(m) gärning är giordh.

9) Eller om de efter tiderne eller Avilkohren skole lenius

eller severius blifwa tagne i straff.

10) Eller hwadh vthaf det som Ex consuetudine här till

dags är fölgdt skall anthen förandras, approberas eller vphäf-

vas och ogillas.

1643.

Den 18. Martij

komme tillstädes i Rådhet

E.Drotzeten, UixAmmirahm, E.Cantzleren, E .Skattmesta ren, Her

Johan Skytte, Her Pedher Baner, Her Gustaf Horn, Her daes

Flemming, Her Herman Wrangell, Her Erich Ryning, Her

Lars Sparre.
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Jnko(m) Vice Präsidenten Månesköldh, och tedde de förskref-

nes betenckiande på någre vpsatte punchter, sampt hwadh de

doss förvillan tillsatt hafwa justicie wercket ahngående.

RixCantzl. tackar honom medh .de andre förskrefne som

hafwe H. K. M:tz willie och befallning' efterkom(m)it och vp-

sattie deres betenckiande. Den Kon:ge Regeringen will det

öfcrsee; bidie dem att de wele förtöfwa till tisdagen då den

Konrge Regeringen wille medh dem däröfir discourm a och sigh

endtlige(n) förklara. Deras inlagde suppliea(m) wille den Kong.

Regeringen sigh och så på resolvera.

6. Utlåtande af 1643 års första lagberedning, dagteck-

nadt den 17 Mars 1643.

In Nomine Domini.

The gode Herrar och Män, som förmedelst Konungzlig

voration och beställning till d. 2 Febr: 1643 här i Stockholm

skole sigh finna låta; Sammaledes högnödige Puncter Justitice

wäsendet till styrkia att öfwerwäga och theras betänkiande

meddela, woro förste resan den 10 Fehruarij församblade.

Och samma dagh företogz effterfölliande Puncht att

öfwerwäga ther om detta Consessens betänkiande war

I.

Lagmans Embete är nogsampt i Lagen författat. Vnder

honom höra alle Saker som wadde blifwa ifrå häradzhöfdingen,

och the häradzhöfdingen till honom skiuter. Bern i wåldsaker

indifferenter medh häradzhöfdingen Bndkafla vpskära, ting-

stämpno och dom gifwa Kon: B. 26 Cap. Ja så mycket mehr

tyckes påskina af Tingm. B. 11 Cap: att lagmannen fordom
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feafwer döjndt i allehanda så wäl Civil som Criminal Saker,

owadde så wäl som wadde, som till hans ting' och tingztima

infallne woro: Ty förste Puncht i bem:te Capitel lyder således:

och äger Lagman på alla sina domma bref gifwa å Swensko,

hwar heller wädiat warder vnder han eller ey; och är thet or-

saken hwarföre Lagmannen en tijdh åth minstone hwart åhr

och oftare om så widertorf i bem:te Capitel hafwa[!] warit för-

bunden ting- hålla. Men efter alt thetta nu nästan är neder-

lagt, synes wara nödigt att denne Lagen förnyas och medh

någre clausuler förklaras, synnerligen ther före att Iustitien,

serdeles i wadde Saker må hafwa sin snarare fortgång-, der medh

nu lång-sampt tillgår, i ty att LagmansTing ey hålles offtare

än en gång i 3 åhr ther doch Lagmannen altijdh bör hafwa

ypseende med vnderdomarenar att.the för Mutor eller wäld skull

ey döma orätt, doch skal Lagman icke macht hafwa någon dom

ryggia eller vprifwa, der ifrån ey lagligen vnder honom wäd-

iat är, såsom och icke stadfästa eller bekräfta, mycket mindre

skal en domare macht hafwa sin Ardescssoris domar eller Sy-

ner bryta eller i någon måtto ändra, hwilket missbruk offta

skee plägar.

II.

Häradzhöfdingz Iurisdiction huru widt then sigh sträcker,

och hwadh Saker egenteligen af honom vptagas bör och döm-

mas, är klart af Rättegångz Ordinantien: Men hwad för Miss-

bruk och oduglige Substituter och Lagläsare skee plägar, som

af Lagmänner så wäl som häradzhöfdingar tillsättias, lärer nu

för fa renheten der a f mycken oreda å Landet och klagan ibland

Almogen sigh yppar, hwilket till att förekomma tyckes råde-

ligit, att sådane personer icke antoges privatim, eller af ens

Mans godtyckio vthan att the HofEätterne förestältes, hwilke

theras skickeligheet förfara skulle, och pröfwa om the till så-

dane Embete äre duglige eller ey.

III.

Och på thet man llicss digeligare Män bekomma matte,
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synes nödigt i alla HofBätter Auscultanter tillåta, der af man

informerade dugelige Karlar wällia kan, och att det sedan

giordes ett förslagh om en ährlig Löhn tlier af dhe efter sitt

wftrdé lefwa kunde.

IV.

Synes ock orimmeligit att en Man skal bekläda både Lag-

mans- och HäradzhöfdingzEmbete vppå en Ort och ställe, ty i

sådant fall huru medh Appellationer will tillgå, kan hwar af-

taga.

Y.

Éffter och månge finnas, serdeles the som weta sigh ingen

godh Saak hafwa, hwilke wädia ifrån HäradzTingen vnder Lag-

mannen, och Aviliandes sedan försumma LagmansTinget, att dhe

må winna tijden och niuta sitt olaga fång, Wederparten till

stort förfång och skada; ty wore skiäligit att the Appellanter

som till nästa LagmansTing ey inställa sigh eller sin förfalls

witnen effter Lagh framtee, måtte ey länger sådant sitt sweek

till godo niuta, vthan dess wadh wari ogilt och domen gång'e

in rem judicatum eller winna sin laga krafft medh alt tilfo-

gat skadestånd, aldeles efter den 5 pund i ordinantien.

YL

Doch på thet enfaldige folk som icke förstå wädia, myc-

ket mindre wetta att taga i acht den tijd som Lagen tillåter,

ey matte genom sitt oförstånd nödgas tillfridz wara medh en

orättBådig dom, är vthaf nöden att häradzhöfding eller Lag-

läsaren strax domen fälter är, tilbiuder Paterne der emot att

wädia om dem så behagade, såsom och vnderrätta them om

tijden som them tillätes sigh i Saken att omhuxa och betän-

kia, således kunde ingen part sitt oförstånd eller ignorcmtiam

Turis et processus förebära, vthan domen gånge till Execution.

Och i fall Lagläsaren ifrå tinget föreester wore, innan AppcJ-

lations tijden, nidlägge tå Appellanten Wadhpenningen hoos

Häradzdomaren eller en af Nämnden der lägligast wore medh
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twäggia Manna witne, iämwäl och påläggia dem Saken Avidh

nästa Lagmans Ting att vthföra.

ii. Om Vnder Rätter skole rätta sigh effter Konungzlige Re-

solutioner vthi hoor och tiufwerij

Betänkiande

Hans Kongl: May: högloflig i åminnelse, hafwer nädigest

fordom resolverat, att dhe nidrige Rätter skole enfaldeligen

rätta sigli effter Lagh, menandes vthan twifwel att der igenom

skulle skräckelse wara på Landet ifrå Synden, medan dhe hörde

sådant gå Lifwet an, och Nåden stå hoos högsta Öf\verheten:

och såsom detta Areamini Iustitice tå nyttigt war, altså sedan

det intet mehra är Arcanum vthan dess proeedere allom kun-

nogt och vppenbart, gör det nu the nidrige domar Musor ia

och till idel apespel: Synes therföre lydeligit och nyttigt, att

the nidrige Rätter i slijke domar och så rätta sigh efter Re-

solutioner och praxin medan dhe ära så wäl Eedhsworne som

andre, till att döma näst Lagh efter bäste Samwete sino, är

och vthi intet Land brukeligit, det en nedrigh dommare we-

tandes och wiliandos dömer thet han weet ey practiceras och

framgå: Doch måste sådane domar så wäl absolutoria som däm-
natoria i Lijfzsaker, till wijdare förklaring till dhe^Konungz-

lige HofRätter före Executionen insändas, allenast att dhe

som absolveras eller befrijas ey belastas medh fängelse, vthan i

Borgens händer stå till bem:te Öf\verRättens förklaring kommer.

ni. Om HofRätters lurisdieiion

Att the Saker som förmedelst Rättegångz ordinantien,

Processen och UegeYmgzforwien enkannerligen här vnder Hof-

Rätten, icke måtte dragas vnder dhe andre Collegia, eller dhe

Personer som ludicialia eller Rättegångz Saker egenteligen

icke traetera till doms och Besolution, vthan HofEätterne widh

sin Iurisdiction, rättigheet och authoritet blifwa handhafde.

iv. Om Revision.

Att inge domar, der på ey ordenteligen sökes Revision
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efter den 8) pund i RegQvmgzformen och don 35 i Processen,

mätte lo»ras eller till Revision vptagas don Kongl: Regering

till last och beswär, sa och HofRätterae till wanähra och sielfwe

lustitien till vndergång, vthan der- vthinnan så wäl som i alt

annat. HofRätterae widh theras rätta myndigheet erhålla.

v. Om Leigdebref.

Och emedan ett stort missbruk skeer medh Leigdebref, i

del Landzhöfdingar och ofta dhe som ringare äre än thesse,

Leigdebref vthgifvva och moddela, och sådant hörer lijkwäl eff-

ter Lagh Konungen till, eller dem som Konungzdom hafwa, om

och icke sådant här effter till Mayestetet och HofRätterae lända

ma, efter Lagh och den 7 pund i Konungzlige gifne Resolu-

tioner 1615 den 23 lunij.

vi. Om Execution.

Aldenstund alla Rätter i gemeen sigh högeligen beklaga,

det Execution Justitien till stort mehn och föracht icke till-

börligen handhafwas och Mlföllias, tå åthskillige SoUicitanter

månge resor Executions Bref förgäfwes och medh stoor om-

kostnad och tijdzspijllande anamma, der medh domarne blifwa

såsom Klåcka vthan Kläpp. Begäres förthenskull vnderdånli-

gen, att den högloflige Konungzlige Regering låter den sidsta

Pimcht vthi Processen sin fulla vigor niuta, och serdeles in

Civilibus, att Exeeutores vthan ytterligare ransakning, efter-

frågan, vpskuf och inwänd fåfäng endskyllan medh Executio-

nen fortfara : hälst emedan Parterne nogsampt tijdh och andre

Rättzmedel hafft hafwa till theras Saakz fullkomliga vthförande

effter Lagh och Processen. Och der annars skee skulle, blefwo

fast ingen dom ouprifwen, vthan hele TnstiticcwMkei i öfre och

nedre Katter fåfängt och begabberij, medan ingen således kunde

ätniuta sin gode Rätt och wälfångne dom.

ii.

Men falla in Criminalibus några märkelige omständighe-

ter in facto, som domen ändra kunna, sa kan sådant för Exe-

cutionen i tijdh HofRätterne tillkänna gifwas.
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III.

Effter det offta händer att Vnderrätterne illa handtera Hög-

niåle Saker, icke allenast der vthinnaii att dbe ofullkomligen ran-

saka, hwilket doch rättas kan, när man ex Actis kan det see

oeli efftertänkia: vthan och offta vthsluta det som märkeligen

kunde den brotzlige hielpa, eller och författa saken helt an-

norledes än hon sigh hafwer, det nian intet ex Actis märkia

kan: hwar på fälles sedan en sådan dom som den orätte Ran-

sakningen är lijkmätigh, och den oskyldige så wijda resolveras

till döden: hwarföre sådant här effter att förekomma, synes

hög-nödigt serdeles vthi dhe Saker som Lifwet angå, att vnder-

Rätterne hålla ett richtigt Protocoll på taal och genswar, in-

tet vtlåtandes af alt det som föredrages, antingen det doch

kunde wara den bråtzlige medh eller moot, lijtet eller alzintet

hielpa; Och samma Protocoll förr än Rätten slijtes, låta i alla

Nämder och den brotzliges åhöran vpläsas, på det att der Par-

terne antingen hade något inwända eller och Nämden påminna,

kunde då alt infattas: det sedan således bör vnderskrifwas, att

det altså i theras närwaro a/jcrat, vpläsit och vnderskrifwit är.

Wore och nyttigt der så skee kunde, att Landzhöfdingarne i

sådane ährender sielfwe bijwistade Tingen, till dess Ransaknin-

gen och dom holdne vpläste, ynderskrefne och förseglade wore,

på det att Resolutlonerne kunde sedan af HofRätterne thess

tryggeligare fattas och afgå.

, YII. Om Eedgångar.

Att Eedgångar tillåtas kan, wore alle ens af effterfölliande

skiäl.

i.

Effter såsom Eedegång vthi twistige mörke Saker, är thet

yttersta och heqwämligaste medel Sakerne att äthskillia, och

är altså Eeden Sauniugenes stadfästelse.

n.

Af mänge then heliga Skrifftz rum och serdeh^s Heb: (>

v. 13. 14. 15. et vers: 10. Menniskiorna swäria <>m then ther

C. ./. Wahlberg: ÅUj. ./'. lagförb. WA.i—Do, 1
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större ftr ftn the, och them emillan blifwer en ända på alla

trätor om thet stadfäst blifwer medh Eedh.

ni.

Biuder och sådant Sweriges Lag-h i Tingm.B. 19. Rådst:

]). 24 etc. såsom och domareKeglorne de der om säja, att den

åklagare, som medh skiäl omständelser, lijknelser eller half

bewijs beskyllningen pröfwa kan, han kommer sin Wederpart

till Lag-gång.

IV.

Sedan dhe alle samptligen Eedgång i gemeen ey ogilla

kunde, war än ytterligare öfwerwägat huru en sådan Eedgång,

så wäl af den misstänkte, såsom af Eedgierdzmännerne afläg-

gias skulle, der om mäste delen der vthinnan ihopstämde, att

Suspectus eller den berychtade måste afläggia en Sanningz

Eedh, men dhe andre hans befrijelses eller Eedgiärdzmän lu-

ramentum Credulitatis, och sådant af effterföliiande skiäl.

1) Iuramentum Purgatorium är så wäl här i Swerige,

såsom i Tysk- och annor land i gamble tijder vthi dess ställe

vpkommit, ther the tillförenne med medh enwiges Kamp, Jern-

börd, hett eller kalt watns prof sin oskyldigheet bewijste, hwilka

medel, såsom the woro oskiälige, och heter ther medh fresta

GrVdh; altså emedan GrYcli allena tillhörer döma det som Men-

niskian fördolt är, och domaren ey tillkommer om det hemli-

git är ransaka, vthan den vppenbara missgerning straffa, he-

ter thet falla i GlVdz domar, om Eedgången skal således för-

stas som nu practiceras, det Nembligen Sex eller Tolf Män

skole swäria en Sanningz Eedh, om det måhl ingen weet, vthan

GrVdh och gärningzmannen allena, således stå nu tolf flere el-

ler färre stoor fara, icke allenast om theras Werldzlige heder,

vthan om dess Siäls Saligheet, ther doch i ofwanbem:te gambla

tijder, genom Jernbörd eller annat sådant, en Man allenast om

heder och ähra äfwentyrade.

2) Emedan GVdh sielf vthi åthskillige Skriftenes rum

hotar MenEedare och hans Nampns missbrukare hårdeligen att
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straffa, är en grufweligh och farlig- ting, hufwudmansens Eedh

|: dess gerning man intet weet :| beswäria reen och icke meen,

besmittandes här niedh sitt Samweet, och görandes det allan

sin Lijfztijdh otrygdt, ia och så äfwentyrandes sin ewiga 8a-

ligheet för sin Nästas timmeliga beskyddan skull.

3) Eedgång är och vthi begynnelsen, ingalunda så meent

som nu practiceras, hvilket ögonskeenligen af lure Canonico

seendes är, der vthaf wår lagh till en stoor del synes wara

sammandragen, ty ther står Becret: Lib: 5. tit: 33. de pur-

(fat: Canonico Gap. 5. post prmmissum juramentum veritatis

å suspeeto prcestandum : deinde Purgatores super sändarn Dc

i

'Evangelium jurabunt, qaod ipsi credunt eum verum jurasse:

det samma repeteras Gap. 9. vthtryckeligare. Eli autem qui

ad purgandum alicujus infamiam inducunttir, id solum te-

nentur juramento firmare, quod veritatem credunt eum dieere

qui purgedur.

4) Sådan Eedgång att Nembl: Eedgiärdzmännerne swäria

sigh tro af den wetskap eller af det vmgänge dhe hafwa hafft

niedh hufwudzmannen att han swär sant, practiceras och i Tysk-

land effter Constit: Maxim il. I. Caroli V. et ordinat: Camerce

som Gailus witnar.

5) När hufwudmannen aflägger en Sanningz Eedh och dhe

andre, som låta sigh till hans wärn bruka Credulitatis lura-

mentum, om då falskeligen sworet blifwer, är allenast en Siäle-

wåda för den misstänkte allena; der hredewidh hafwer sådan

Eedgång den nyttan medh sigh, att hwar och en således haf-

ver en vpeggelse till att föra ett redeligit och obesmittat Lef-

werne, när han vthi sådane händelser seer, att sine rmgänges

Bröders witnesbörd mycket hielpa kan. Af desse skiäl war

enhälleligen störste delens mening som ofwanbem:t är, att

Nembl. den misstänkte gör Sanningz Eedh, och dhe andre Eed-

giärdzmän af dess vmgänge, kunskap och andra omständighe-

ter, swäria sigh Mlkomligen troo hans Eedh wara reen och icke

meen såsom vthi domare Reglorne förmäles: och bör en domare

effterfölliande Punehter i acht taga.
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I.

Att han icke så lätteligen som skee plägar enom Eedli

vppå tränger eller den tillåter: vthan der är åth minstone en

half probation som betynger den beskylte, hwilken halfwa pré-

bation består

1. Antingen vthi en redelig Mans fullgilla Witnesbörd

om sielfwe gerningen, af sino och icke af andras relation eller

föregifwande.

2. Eller en farna publica, vppenbart rychte som Swe-

riges Lagh förmäler.

3. Eller och vthi bägge dessa i ty att witne och vppen-

bart rychte i hoop göra icke tillfyllest att dömma någon i

halssaker. Vthi detta uppenbara rychte är det största miss-

förstånd som finnes kan, i det dommarena hålla ett löst taal

och Sqwaller, dess vphäfware ingen weet för vppenbart rychte,

det efwen oftast hafwer sitt vrsprung af onda grannar, löst

folk och lättferdigt Legohion, hwilket lösa taal ingen belasta

bör. Decret. de Turgot: Cap. 12. Qtiia dictum unius facile

sequitur multitudo. Och åthskillies therföre sådant löst taal

i fra ett vppenbart rychte, i det dess vphäfware ingen weet;

Men thenna af wisse personer sitt vrsprung hafwer, der om

jus prussicum således talar tit: 38 Similiter ex farna publica

semiplena oritur prdbatio: prcesertim si ea å personis, certis

et fiäe dignis, et ex Indiöijs minime fallacibus aut indubita-

tis, non vero ex viägi rumore, qvi raro å mendacio abest,

originem traxerit. Derföre skal domaren löös och ogrundade

rychten intet achta: Actore non probante reus absolvitur;

Men vthi halfwe probationer, der ett trowerdigt witne och

starka prmsumptioner äre, så att rychtet kommer öfwerens

medh personens wäsende, åt[h]äfwor och vmgänges folk; han läg-

ger sigh sielf medh flycht Saak å baak; så att domaren mär-

keli gen pröfwa kan, intet felas till then besky[l]tes Saakfällande,

vthan sielfwe bekännelsen, tå må tillåtas Eedgång såsom ytter-

sta wärn, doch icke vthi ringa och neeslige ährender, såsom i

TiufwaB. LL. 19 Gap: tit: eod: 8 et 10. BygB. StadzLagen
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15 Cap. §2. och der hoos efter CalumfnJiantens ondsko är stoor,

och billigt ey bör ostraffat blifwa. Kunde rättmätigt den 1.

§ i det ber:de 19 Cap. i tingm:B. så widt afskaffas, och idet

ställe det 20 Cap. sammeledes i noga acht hållas, att Calum-

nianten tillbörligen reconvenieras.

ii.

Såsom en domare vthi Eedgång ey bör achta blåtta åkä-

randens wijtesmåhl, så skal han icke heller gilla några wij-

telser af ifrigt och hastigt mode, enom vthan beskiedh tillagde,

hwilka icke äre fullkomliga wijte, aldenstund dhe skee i wre-

des modh och obetänkt, det sådan ey så kan wara förment.

ni.

Skal och en domare granneligen achta vthi Eedgång, att

Eedgierdsmännerne icke allenast äro oberychtade Personer, vthan

och i alle måtto hafwa god wetskap om dess berychtades Lef-

werne och åthäfwor, der på deras Eedh sig grunda kan.

IV.

Synes och icke orimmeligit, att såsom Lagen vthi många

rum gör en tillbörlig åthskillnat emillan den som förmedelst

witnesmål bindes till Saken, och den som vthi dulsmål fälter

blifwer; det ock så achtades vthi penningeböter, om dem som

igenom Eedgångz oförmögenheet fällas till någon Saak, att

dhe ey lijka högt straffas medh dem, som vppenbarligen medh

sin missgerning beslagne äre.

Emedan Eedgången vthi sigh sielf altijdh hafwer något

infamice, och några dels okloke, dels wrånge domare finnas

kunna, som lätteligen springia till att läggia enom Eedh vppå,

synes ey otienligit, att den beskylte i så måtto niuter hcnc-

ficinm Appellationis, icke ifrå någon Eedh, vthan i frå dess

ålago widh NiderRätterne: Effter Criminal Saker som dömas

efter det 11) Cap. i Tingm:B. blifwa Civil och straffes Civil /tet

när thet brister åth Eede. Sådant tillåta lura commmia <><'h
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Jus Can: Bra et: lib: 5. tit: 33. de purgat. Cap. 6. Consid,

quod si de aliquo Crimine, publica laborat infamia Aeeusa-

tore et testibus deficientibus ad purgationem per ipsum Epi-

scopum compellandus, nisi forte super ipso ad superiorem

ludicem duxerit appellandum.

Detta wijsar och gamble HelsingeLagen oppå i Tingmåla

Balken (\tp. 11. der som mäles om Wad ehwad thet är, vm

Eeda eller Penninga, ey heller fins förbudet i wår brukelige

LandzLagh wädia emot Eedz ålag*o.

Elliest i högmåls Saker hafwer Nämden fordom medh sin

Eedh mast fälla eller Aväria den åklagade. J Eedzöre skal och

HäradzNämd swäria den brotslig*e biltogan: Hwilka Eeder sy-

nes wara oskälige, så frampt det hafwer warit en Ordinarie

Nämd: hwilken om hon en gång swär, när hon först sättz,

synes wara nogh. Så fins och Lagen vpfylt med andre Eed-

gånger, som och föga skiäl synas medh sigh hafwa, och der-

före i alle andre nationers Lagh nu mehr äre afskaffade.

Effter dhe hafwa samma Natur som purgations Eeden

hafwer hafffc, Nembl. att Sex eller någre hafwa vthan någon

wiss beskiedh sworit enom yord eller penningar ifrån och till,

ty är wår mening att man och ändtligen afskaffar sådan o-

Christelig Eedgång. Och i dess ställe låta Parterne föra sina

witne, the som om Saken hafwa en wiss kunskap, der på dhe

deras witnes Eedh afläggia måste. Men ther så händer att

enom eller androm af deluMannom brister åth witne eller be-

wijs: att the icke så fulle eller aldeles gille äre, som Lagh

och domarens Samwiti fordrar; vthan ther finnes starke giss-

ningar, ett witne eller något annat, som kan göra nogh till

en half probation vthi Saken, tå hålles för skiäligt, att do-

maren lägger enthera, hwilken han finner bäst skälen hafwa,

en synes Eedh å, som the lärde kalla Inramentum necessa-

rium: Men hafwa Parterne lijka skiäl å båda sijdor, tå bör

thet reo åläggias och icke actori, medan domaren i sådant fall

altijd bör wara benägnare till att wäria än till att fälla. Än
är en Eedh then man kallar Iuramentum Iudiciale, när åkä-
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randen befinnandes sigli intet kunna komma fort medli bewijs

till sin intention, skiuter Saken till sin Wederdelu-Mans Sam-

wete. J hwilket fall then beklagade kan skiuta åkäranden

samma Eeden tillbaka igen, will han tå swäria så hafwer han

wunnit: Will han och intet, eller swär den beklagade, tå är

åkärandens intention om intet.

Desse Eedgångar, såsom 'the äro skiälige, och allenast be-

gås vthaf en Man allena, som weet hwar om han swär, och

practiceras widh alla wälbestälte domstolar, äre behände och

snare till trätors ändskap och afhielpande: Så hålles och för

rådsampt och nödigt, att oskiälige Sex mäns Eederne aldeles

vtheslutas, och desse igen, der nödigt fins, vptagas.

Om desse Eedgånger hade Mag: Johannes DalaJcarlus

serdeles betänckiande som finnes in Actis.

VIII. Om Böternes förhögning.

Här om war detta effterfölliande Consessens betänkiande.

i.

Myntzens Valör och wärde hafwer icke altijd warit lijka,

vthan vthi åthskillige tijder haft märkelig förändring, bör för-

denskull tijderne åthskillias, på hwilke hwar thera Lagh stich-

tat är.

Östgöta Lagen är gifwen af Konung Knut Sancte Erichs

Son Anno 1168, och sedan stadfäst af Börie Järl A:o 1260.

Nu fins i Östgöte Bygg. B. Cap. 44.

Att Brandstud skal wara 4 Penninga eller half Span,

Korn, blifwer altså 3 mk boot 36 Tunnor Korn, och 40 mk
480 Tunnor.

ii.

VplandzLagen är stichtat af Konung Birger Magnusson

A:o Christi 1296. Vthaf hwilken vthi JordeBalken 22. § 1.

Man någorlunda aftaga kan, att 3 mk penningar hafwer warit

så gode som 1 mk klart och purt Silfwer. Item KyrkioB.

C. 1, räknas ett dagzwärke emot 1 penning.
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III.

LandzLagen den wij nu bruka är stadfäst af Konung

Christopher Anno Christi 1442. Och kommer han till half-

parten mindre af ofwanbem:te wärdering, det som seendes är

af Byggn.B. 37 Cap. § 2. ther en Ortug penninga räknas emot

en half Span Korn; altså löper 3 mk boot till 18 Tunnor Korn,

och 40 till 240 Tunnor Sädh. Bern KonungzBalken 24 Cap.

blifwer 1 mk Smör eller Fläsk för 4 penning-ar wärderat ther

bmi doch manna mellom i Landeno ey så högt gul] it hafwer.

Bygg: Cap. 48. Ett Lamb eller Kijd för 4 Penningar skattas,

och ett gammalt Swijn för ett öre. Kongz.B. 11 Cap. förmä-

les att en Riddare skal hafwa så godh häst som woro wärd

40 mk, den nu näplig för 400 mk köpas kan. Conf. LL.

TiufB. 11 Cap. JordB. 23.

IV.

Detta föruthan finner man af gamble bref, att Anno 1405.

hafwa 6 mk penninga gullit 1 mk lödigh Silfwer. Och Anno

L434. 7 mk penninga Stockholms Mynt giordt det samma, hwil-

ket är till att see af ett dombref, som Christoffer Nilsson Rid-

dare Häradzhöfdinge i Säminge häradt hafwer gifwit på 4 or-

tug Land Jord i Kerdeby sålde till Wigbo Kyrkia, derföre så-

dant Mynt 10 mk gafz; altså lupe 3 mk till 3 Edr. och 10 öre

widh pass.

v.

Elliest finner man och stoor differens vthi Myntzens Va-

lör ifrån Gustavi I tijdh tå en Tunna korn hafwer icke mehra

gullit än 12 öre 1 <& Smör 1 mk fol. US Cronicorum,

Af detta alt är nogsampt klart, att nu närwarandes gängse

Rijkzens Mynt respective är vthi ringa wärde, och derföre blif-

wer Synden nu ey så tillbörligen straffat, som Lagstiftarens

vpsåt hafwer warit, der af mycken orätt, Slagzmåhl, öfwerwåld

och andre missgerningar taga öfwerhanden, wore wäl förden-

skull billigt och önskeligit, att Bötherne kunde till enlijkheet
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och wärde, som fordom hafwer warit förhöyas: Men effter så-

dant wärde synes omöyeligit, såsom och vthi sielfwe praetiee-

rande synes willia falla Bijkzens Almoge för swårt, gifwa

stoor förändring-, och elliest oreda förorsaka, war samptlige

Samqwämens ändtlige Beslut och mening i thenne Fråga som

effterföllier.

Votum.

Myntens Valör och wärde effter offwanbem:te gamble och

förre tijder aldeles förhöya och lijkmätig göra är omöyeligit

och odrägeligit: Låta det vthi böter och straffsaker widh det

wärde som nu gånghart är, synes straffet vthi många miss-

gärningar intet räknandes wara för straff, ty thet hafwer in-

gen lijkmätigheet till sielftva gerningen, såsom till Exempel:

Skulle Man få wräka sin Fader och Moder, gifwandes them

allenast 3 mk till åhrs Kost; hugga Näsan, Öron, Hand el-

ler Foot af någrom, betalandes Målsägandom derföre 12 mk,

wore sådant intet eller ringa straff. Hwarföre medelwägen

bäst synes, att för hwar mk i Lagen står, bötes En daler

Swenskt gängse Sölfwermynt, och sådant vthi alla böter i ge-

meen, yndantagandes i hoor, dråp och tiufnadt, och hwad el-

liest Constitutioner på äro, der om serdeles rört warder. Men

skadegäld belangande, gånge then vth effter Mätzmanna ordom.

IX. Om Personers Qualitet i straff och böter ansees skal?

Beslötz ändteligen här ythinnan efter mäste delens vota

och omröstande, att lijka Lagh och lijka straff, så för hög som

låg wara skal, och sådant af efterfölliande skiäl.

Emedan straffet är missgerningens försoning efter Lagh,

altså när en fattig och ringa, eller och en af högre Stånd,

hafwa fyllest giordt Lagen för sin brått, ehwad den hälst wara

kan, äskar Lagen ey mehr, vthan försonar således gerningen.
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il.

Elliest gör och Lagen ingen märkelig athsldlnadt, vthan

sa rijk och hög, som nidrig och fattig straffet föresätter.

ni.

Will ey heller GlVdz Lagh een sådane personers anseende

-illa. Exod: 23. v. 8 et i). Levit: 19. v. 15. Deut. 1. 5

et a. »Icke heller den 4 Puneht i Konungens Eedh, och jäm-

wäl en domhafwandes och alle Lagförares Eedh någon Persons

respect tillåta. Vthi adelige Privilegier vndantages icke hel-

ler adelige personer, vthan står att ens adelsmans missgerning

straffes och efter Lagh.

IV.

Skulle åthskilligt straff och höter i Lagen för höga och

Rijke, så och annat för fattige och nidrige sättias, syntes der

medh twenne Lagar gillas: Men efter man hälst älskar en

GYdh, en troo och en Lagh, är bäst att lagen allom lijka

straff på lijka brått förkunnar, och hwad then Eijke mindre

Penningeböters wärde achtar det wedergälles honom i brättens

skam och nesa. Här vthaf kunna icke heller dhe Eijke ge-

nom sådana straffz ringheet och föracht många dhe fattiges

Ledamöter, Öron, Hand etc. i pungen bära, ty wår Lagh i

wäldwärkens gerningar föresätter jus talionis hand för hand

och öra för öra, doch att straffet ey förachtas, skadar intet

att dhe höge och Rijke dess föruthan effter theras förmåga

gifwa något in pios usits till Kyrkior och Scholar efter höga

Öfwerhetenes godtyckio.

Här vthinnan Möns: Stiernhiélm Mons. lolian Balakar-

lus Mylonius och Normis medh dhe andre icke aldeles öfwer-

ens, vthan sin mening skrifteligen inlade.

X. Om Mökränkningh.

Aldenstund Mökränkning här till ringa straffat är, och

den nu mycket tager öfwer handen, synes billigt straffet något
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förhöya, det på effterfölliande sätt skee kan; först när någor

här om Lag-föres och föregifwes ächtenskap vthfäst wara, tå

kunde sådana remitteras till Prostarne eller Prästerne hwar i

sin försambling, dhe der ransaka kunna om detta måhl, och

all möyelig flijt och förmaning anwända, att sådana personer

hwar andra ächta, och sådant alt medh gode vthan twång,

doch förbehållet Personers lijkheet. Winner det sin framgång,

befrijas the ifrån alt Werldzligit straff. Elliest skulle the

tillbaka wijsas till Werldzlig Rätt, der han skulle tilldömmas

henne dotera efter Mätesmanna ordom och stånd, der till medh

wara förplichtader hielpa henne strax Barnet föda, och böta

sedan 20 dahl. Sölfwermynt.

ii.

Kommer och en man flere gånger medh Mökränkning igen,

böte dubbelt, et s/e consequenter : Men hon wari första resan

med Kyrkioplichten för botum frij. Kommer hon andra resan

igen, arbete för gerning sino, efter den Ordning Öfwerheten

om arbete i denna och andra fall görandes warder: Men tridie

resan Kåkstrykes der Synden skiedd är och förwijses Häradet,

och den medh dem beställa hafwer, böte Fierdeparten mot Mö-

kränkningz förbem:te straff, nembl: Fem dahler Sölfwermynt.

in.

Elliest här vthinnan är och denne omständigheet i acht

att taga, att der dhe som stå i Fäders ställe och ogifte |: så-

som Förmyndare och Huusfäder :| sin Lego Piga besofwa, att

the dubbelt emot förbem:te Mökriinkningz straff böta måtte.

IV.

Medan och det är stort tillfälle till otuchtigheet, när nå-

gre löse qwinfolk nidsättia sigh i Backestugur, och elliest in-

hyses vnder Krögerijs skeen, om sådana ey måtte twingas till

wiss åhrstienst som Lagh säger.
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XI. Om Hoor.

Hoor blifwer nu ty wärr mycket gement och derföre desse

straff billigt förhöyas borde, der Öfwerheten nådigast täckes

ifrån Förre bruk och Resolutioner något afwika.

i.

Det första och största slagz hoor, som dubbelt kallas är

capitale.

ii.

Enfalt Hoor, der en gift Man en löös Kana, eller en löös

och obunden Karl en gifft Kana belägrar, hwilka bägge för ett

slag och lijka Synd räknas må, hafwa alt för ringa straff

medh sigh, hwarföre wore godt Syndzens myckenheet genom

straffz hårdheet således att minska, det sådane enfalt hoors

bedrifware dubbelt botte och straffades, efter det här till är öf-

wat orka dhe ey botum, så arbete för gerning sino i wissa

åhr, den giffte dubbelt, Och wore önskeligit höga Överheten

Nådigast tächtes för dessa och andre måhl å Landet förord-

ning göra om slijkt arbete, och der till Personernes vppehälle,

att Landzhöfdingarne ey hade orsak mehra sigh beswära intet

arbete hafwa, der igenom många missgerningar ostraffade blifwa,

när dhe ey orka Penningeböter vthläggia, och straffet blifwer

altså begabberij.

in.

Elliest brister thet i botum, och om ingen Förordning om

arbete och ynderhåld görs, syntes wara ett godt straff medel,

om bäggie genom bårtförande eller deportation |: doch icke

till en ort
:|

Landzflychtige blefwo på wissa åhr, der vthinnan

achtas bör, att åhren fördubblas för den gifte Personen i detta

fall.

IV.

Kommer någon medh enfalt hoor andre resan igen, rele-

geras till G åhr, och slippe ey medh botum: Men tridie gån-

gen miste Lifwet.
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v.

Falla och sedan några omständigheter in i slijke dubbel

och enfalte hoor, som tyckes straffet lindra, såsom är:

1. Om någon Parten af ondsko och argheet den andra öfwer-

gifwer

2. Om Mannen är bårta i många åhr på Cronones tienster.

3. Om enthera är rymder och then andre qwarstadder.

4. Om någon är impotens tå hans Maka sig förseer.

5. Om någons Maka medh besmittelig och obotelig Siuka be-

häfftat är.

6. Om dess Maka som sigh försedt hafwer beder för hans brutt,

vthi hwilka fall synes billigt straffet lindras kunna af

ÖfAverRätterne efter gerningarnes omständigheter.

Ythi desse horsaker hade M:r lohmnes Dalekarlus sitt

serdeles betänkiande som finnes ad acta.

XII. Om Blodskam.

Ythi förbuden Skyldz- och Swågerskapz Leder, der om
efterfölliande betänkiande antechnat blef.

Crimen Incestus eller Blodskänderij, efter det icke är

enahanda, så kan och bör thet icke beläggas medh enahanda

straff. Ynder tijden bedrifs then Synden af lösom i vpp eller

nidstigande Skyldskapz Linea vnder tijden i Hi)åe-Lhiien i

denne fall och ofta hoor tillkommer. Sedan är och någon

skildnad i Swågerskapz Spiäld, här om således beslöte efter

GYdz Lag, andra werldzlige Rätter och Samwetz bästa.

1. Hwilken som befattar sigh medh sin Blodzfränka i

Yp- eller nederstigande grad in infinitum, wari hon och han

dömde vnder Swärdet, såsom äro Fader medh sin dotter, Sone

dotter dotter dotter etc. Son medh sin Moder, Farmoder, Mor-

moder (etc.)

2. Samma straff ware och dhe vndergifne som i Yp- och

Nedstigande Swågerskapz Linea den Synden begå.
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Son med sin

Ttém Fader

mod sin

Såsom är

Styfmoder

Hustruns Moder

Hustruns Mormoder

Faders concubin

Styfdotter

Sonahustru

Styfdotters dotter

3. Vnder samma Swerdzstraff wari och dhe som denne

missgerning bedrifwa i Sijde Liniens förste, så och förste och

andre ledh, såsom äre först Syskon, sedan Syskon med Syskons

Barn, Barn medh sine Föräldrars Syskon, det samma wari för-

ståendes om den förste grad i Swågerskåpet i Vpstigande, ned-

stigande eller Sijdo-im^.

4. Men vthi förste och andre gradu affinitatis linern ince-

qualis, såsom Hustrus Syster dotter etc. medh denne Synd be-

slågne fönvijses Landet ewärdeligen, vthan dhe niute sercleles

Öfwerhetenes gunst, doch kommer vthi detta fall hoor till

enfalt eller dubbelt, wari och lijf[z]saak.

5. Syskonebarn anlangände, oansedt dhe vthi GVdz Lagh

och jure Civili ey förbindas. Lijkwäl medan wår Christelig

framfarne Öfwerheet hafwer tächtz samma grad hålla för en

Bohm eller Muur, der öfwer ingen skulle drista sigh springa,

och altså nalkas the andre närmare af GVdz förbudne leder

synes och godt att samma grad än för ett stängzle bewaras,

och icke promiscue vthan höga Öfwerhetenes tillåtelse ächten-

skap der vthinnan skee må, men hwilken den andra i samma

grad belägrar, böte halfparten emot enfalt hoor, lägrasbotan

oräknat, medan ey syndat är emot GVdz ord vthan Menniskio

Stadga.

6. Vthi annan och tridie Grode skyllskap dhe sigh medh

Lägersmål försee, böte halfparten emot Syskonebarn.

7. Vthi Tridie Ledh å bägge sijdor och i fierde Ledh och

annan bötes intet, vthan som för annat Lägersmål, när för-

seende derutinnan skeer.



Åtgärder för lagförbättring 1633 — 65. 63

XIII. Om Tiufwerij.

Thenne missgerningz straff är nu ringa, och för dess myc-

kenheet och stora swang skull skiäligen förhöyas kan. Och

effter månge slagz Tiufwerij finnes och åthskillelige dess om-

ständigheter, war Punchtewijs der om handlat som föllier:

1) Störste Tiufnat är när man Bondens hustru stiäl, altså

må skiäligen den Synd straffas till Lifwet effter Lagh.

2) Den Tiufnat som består in modico, det man wärderar

under 40 eller 50 daler Sölfwermyntz wärde, hötes treduhhelt

före och Målsäganden sitt igen. Orkar ey Tiufwen botum, tå

brännes märke på hans Rygg och fönvijses Landet: Men kan

han förste resan i förste Lagförande öfwertygas twå eller flere

resor mindre eller mehr stulit hafwa, som till be:te 40 eller

50 dahl:s wärde löpa kan, hängie då strax, medan all för-

bättringz håpp synes vthe wara.

3) Är Stölden mycket större och grofware som ey beta-

las kan af Tiufwen, hängie tå förste resan han ther medh be-

slagen warder, Målsägande Rätt efter Lagh förbehållen, are

och flere i flock och föllie, eller ett Tiufwerij, så göra the doch

en gärning, och bote hwar pro quota, och räknas alle så wijda

för en Man. Doch fins en eller flere af them förr stulit haf-

wa, plichte som förr är sagt.

4) Kyrkie Tiufwer, häst och gårTiufwer, Item dhe sinom

huusbonda medh skuld vndlöpa, måste så mycket högre straf-

fas efter tiufnadens storheet, såsom den i Lagen fins högre

wara förbuden än annor Stöld.

5) Och såsom alt för många omständigheter i dessom

måhl alt om Tiufwerij linnes som straffet förhöya eller förringa

kunna är högeligen här vthinnan Öfwerdomarenas maderamen

af nöden, till hwilka Acterne refereras måste, the ther noga

sådant skiärskåda och ransake wetta.

G) Om Gräntztiufwar äro store och märkelige beswär, the

ther gå i skog och Mark medh qwinfolk och annat Partij, haf-

wandes Eeldstäder och förborgade Orter till Nattläger, der qwin-

folken koka, förnöta och bränna, Manspersonerne gårdarne hem-
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Bökia, ibland genom stöld och list, ibland genom huusbondens

och Gårdzfblkens innestängiande, offta och så genom hoot, trug

och öfwerwåld vthtaga och Penningar aftwinga, der medh dhe

Bigh och sitt Partij i Skogen göda, hwilka ingen för stoor fara

om sin gftrd och wälförd vpröya eller tilltala dierfwes, medan

dhe medh böter för Tiufwerij sigh lösa kunna, och altså på

frija fötter igen stälte, kunna hårdeligen hämpnas på sinean-

klagare eller gripes[-]Män; Sådana fördenskull Gräntz Tiufwar,

synes förste resan the ther medh béslagne blifwa, vthan alla

Nåder billigt till Llfwet straffas kunna.

XIV. Om Eedzöre.

Eedzöre i wår Lagh synes icke wara allestädes lijka stoore,

ehuruwäl straffet lijka wist efter Lagen är lijka, ty somptz

Eedzöre begås med allgemen Landzfridzbrått, såsom när en af

berådde mode och willia, att göra skada samnar folk och medh

samnad hand, Wapn och wärio, gör vppenbara wåld : Sådant

Eedzöre synes förstås i det 1. 5. 17. 39 Capitlet: Theruthin-

nan förmäles om dem som are i Flock och Farnöte, Item kom-

ma medh späntom armbörstom, dragnom Swärdom eller annor

tolkum Wapnmn, vppå sådane skickar sigh wäl thet straff som

Lagen sätter, att theras godz skal gå till sköflingz och dhe

läggias biltoge öfwer hela Eijket.

Annat och lindrigare synes thet Eedzöre Avara, som icke

begås medh all gemeen fridzbrut, och doch lijkwäl är ett wåldz-

wärk; det som skeer af berådde mode, antingen medh Wapn
och Wärio, eller och vthan, såsom när man hämpnas å en ef-

ter fälta heller vthborgade böter Eedzör B. LL. Cap. 10.

hämpnas å annan och annan giorde gerningen Cap. 11. Sitter

i försåt, och slår någon å Ting eller Kyrkiowäg Cap. lo. äl-

ter någon ifrån Laga tillmälom Cap. 16. hämpnas för det

domar gafz å han eller witnat är emot honom för Rättenom

etc. Cap. 15. Tager qwinna medh wåld Cap. 12.

När vthi detta alt antingen begås ett dråp, eller ock en

främiar sin onda willia såsom a ti wåldtäckt: Så faller på dråp
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och Råån serdeles lijfzstraff : Men effter såsom detta fontän

Eedzöris straffet är vppå alla fall lijka, der doch som sättär,

gerningen synes icke allestädes lijka, elliest och straffet icke

heller vthi lijka fall kommer på alla lijka; Ty en löös eller

fattig* Karl, som ingen ting hafwer, mister här intet vthan

hara friden, och såsom offta här till skiedt är, att han icke

heller den mister, så kan han ostraffat begå månge Eedzöre-

brått, therföre synes nödigt här om förfråga om icke Hof-

Rätterne måtte hafwa macht, serdeles i detta sedermera vp-

talda fall, att straffa sädana Eedzörebrått och wåldsaker poena

arbitralia, såsom medh Fängelse, penningeböter, relegation, stu-

pande, handz eller hals afhuggande etc. effter såsom dä Sak-

zens omständigheter synes detta fordra. Hijt länder och ibland

andra Nidingzwärk det prylande eller bastionerande, som nu

mycket gement är hwilket Lagen synes förstå vnder det ordet

Trälbär i det 15 Cap. i Drapin: medh willia.

Och ändoch Knifslagh ey kan hållas för Eedzöre, är doch

lijkwäl en farlig mordwäria, och der igenom mycken skada

skeer, synes nödigt att sådant hårdare straffades, det och så

Östgöta Lagens 11 Cap: i Såramålum klarliga förmäler.

XV. Om Barnamord.

Sådant |: (rVdh bättre :| nu i alla Landzändar mycket

höres och gement är huru derföre denne Synd förekomma s skulle

war detta Consessens betänkiande.

i.

Emedan farligit är för en domare vthi denne grofwe Synd

och ibland mycket mörka Saak om Barnsens Lijf och fullkom-

ligheet döma till Lifwet af Måtta prmumptioner och teckn,

ther doch en Barneföderska genom otijdigt arbete, hårt lyff-

tande, stora fall eller annor händelse, item sielfwilliandes ge-

nom indrickande, tryckande och hända å läggiande fostret i

qweden till Lifwet skada kan, och offta dödt föda: woro för-

denskull önskeligit, att Hans Kongl: May:tz högloflig i ämin-

C. Wahlberg: Jtg. f. lagförb, 1633—65. r>
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nelse vthi dess Resolutioner nådigest vthlofwade Patent om

Barnemorderskor publicerades, att the hafwande löse Konor,

som ingen sitt tillstånd vppenbara, föda sodan i löön, neka

och förswäria gärningen, iäggia fostret å fiälster, der medh

Kånornes onda och arga vpsåt om Barnamordet nogsampt för-

numnes, miste Lifwet, och dess föregifwande som säga sighhaf-

wa dödt födtj skulle intet gälla, medh mindre the witne hafwa,

och någon sin lägenheet vptächt, på det att alle som dragas

medh sådana onda tankar om lifzfruchtens förgörande, måtte

genom straffets swårheet och fruchtan af thet onda vpsåtet af-

skräckias. Och effter qwinfolken, som detta mast angår, icke

mänga komma till Ting och stämno, kunde sådant bäst af

Predikestolarne förkunnas, brede widh Kyrkioherdarnes skär-

pande och GrVdz ord om thenne lastz grofheet. Förmedelst

ett sådant strängt Mandat wore luvar Missdådarinna fönvissat

om straffet, der effter en domare icke för dhe tekn och prce-

sumptioner, som wore om sielfwe Mordet, vthan för Mandats

öfwerträdelse säkert dömma kunde.

XYI. Om Saakören.

Aldenstund lagen ingen åthskillnat gör i Sakörers delning

em illan Konungen, Målsäganden och häradet, vthan hwariom

tridingen tillägnar, hemställes Hans Kongl: M:t vnderdånligen

om och icke i dråpmålom, som märkeligen till KonungzSaken

förhögde äro, häradz rättigheet och lijka wara må.

XVII. Om Målzägande Rätt.

Att Målzägande rått i alle Saker må efter lagh handhaf-

was och ey så förbigås, som gement i landet skeer, i det att

Fogdarne först vthtaga Konungzsaken, och lijtet eller intet

lempna ibland åth Målsägande och häradet, der doch effter

Lagh, när det brista skal, bör brista lijka för allom, vndan-

tagandes i särdeles fall, der Målsägande rätt för alla vtgå.
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XVIII. Om Häkte och Fängelse.

Emedan offta förnimmes fångar igenom elaka fängelser i

häraden vndkomma, synes nödigt och nyttigt, att på fångar

widh Slätt och fäste förordning giordes, serdeles dhe på Lif-

wet sättne i godh förwaring woro. Sedan och att the Profos-

ser, Wachtmästare eller andre, som der till förordnade äro,

och släppa fångar genom försummelse eller wangömmo, straf-

fades billigt arbitraliter efter den G pund i Konungzlige

Resolutionen IG 15. 23 Junij gifne: Men the sådant giorde

swijkeligen och williandes kunde i den fiychtigas ställe wara

och till dess missgerning swara.

ii.

Medan man och förnimmer mångestädes å Landet, serde-

les i Ypland, Småland och annorstädes detta wara öfwac och

brukat att Föräldrar och Slächt in criminalibus sielfwe twin-

gas betala Skarprättarelönen, ställes i Vnderdånigheet till höga

Öfwerheten sådant att afskaffa, medan desse äre actiones pu-

blici ludicit, och straff nogh för föräldrar att dhe sin Barn

mista, eller Slächt sine Blodzförwanter.

XVIII l
). Om Trolofningar eller Sponsalibus betänkiande.

i.

Vthi thetta fallet är tryggast hålla sig wid Lagh, att

det är en fullkomlig Trolofning, när föräldrar, näste fränder

eller rätter giffto Man å bägge sijdor tillstädes är medh sine

witne, och bägge Echtenskapz Personers frija willia gillar,

hwilket Laga Trolofning hållas bör, antingen Präster tillstädes

woro eller ey; doch må hwariom fritt stå, der så täckes och

skee kan, Präster der till kalla. Måtte och i acht tagas, att

Contrahentes ingalunda twingas till bejakan, ey heller vthan

*) Misslcrifning i handskriften för XVIIII
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rätto giffto Mans samtyckio löse eller löne trolofwan ingå: Och

hwar thel pröfwas kunde wara skiedt, skulle sådant |: re in-

tegra : wara om intet och ogillat, niedh mindre deras samtycke

sedan tillkommer som det wederbör.

ii.

Förseer si gli någor af dhe trolofwade personer medh främ-

mande Lägersmålj så kan det ey räknas fullkomligen för en-

fall hoor, ty trolofningen är allenast begynnelse till ächten-

skapet, och kan ey räknas för consumato Matrimonio eller

ett fullbordat och fullkomligit ächtenskap: Ey är heller en så-

dan trolofwat person aldeles löös och frij, ty synes bäst medel-

wägen om straffet stadga, nembl: att en sådan person böter

halfparten emot enfalt hoor när han en ogifft belägrar, så

frampt han ey sin egen trolofwade häfdat hafwer, och hwar

det skiedt är, höte som för enfalt hoor. Men skeer sådant

medh en gifft, och hans trolofwade häfdat är, hålles för dub-

belt hoor. Och stånde sedan hans andre trolofwade måle fritt

att hälla eller förskiuta trolofningen, och niuta alla gåfwo sina.

XX. Om Förmynderskap eller Målsmansdöine.

På Landet warder esomofftast orättwijsligen medh Barne-

godz handlat när föräldrar tijdeligen frånfalla och mäst der-

före att Lagen ey föreskrifwer något wist sätt som förmynder-

skap bör hafwa medh sigh, vthan allenast om Personerne och

Malsmän säger: det hustru medh nästa frände så länge hon

ogifft är, skal Barnsens godz förestå, eller när föräldrar bägge

döde äre, skal den skyldaste råda, hwilken heter elliest legiti-

m ut och L.Lagen weet af ingen annan förmyndare.

Nu händer ibland att en FamUia kan finnas så ringa af

Slächt och förwanter, att icke en kan wara rätt och wål till

förmynderskap dugeligh, der af och så Barnegodz offta på wil-

lan wägh sättias, så att dhe omyndige barn när the komma

till sine mogna ähr, lijtet eller intet weta af föräldrars goda

att tillgå, synes derföre högnödigt efterfölliande Punchter om
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förmynderskap i granna acht tagas och här effter practice-

rades.

1. Att å Landet träggiahanda slagz förmyndare tillåtas,

så wäl som i StadzLagens 1 och 15 Gap: i Grifftm: B. nemb-

ligen Testamentar ij, eller the som föräldrar sielfwe vthkora,

hwilka synas wara the bäste, medan ingen kan barn bättre

willia än föräldrar sielfwe. Sedan legitimt, som wår lagh

kallar the skyldaste, och i fall sådane ey finnes eller och o-

dugse woro, skulle luäicialiter Målsmän sökias och af Eät-

terne förordnas, hwilka äre the tridie slagz förmyndare.

2) Och när nu sådant Barnegodz faller, skulle rätter Måls-

man hwilken det och wore af dhe förbem:te träggie slagh, sigh

intet medh Arfwet befatta eller det antaga, vthan wederwara

Män och trowärdige witne, vthi hwilkas närwaru ett richtigt

Inventarium vprättas skulle, hwilket å nästa Ting vthi Häradz

ProtoeoUen skrifwas kunde, och dess Målsman stadfästas eller

der han ey dugse wore, en annor af Häradzhöfding och Näm-

den förordnas; Altså blefwe dhe omyndigas godz wäl förestån-

det, och dhe vthi dess mogne åhr sitt arfskap i häradz Pro-

toeoll igenfunno, der igenom många trätor och oreda bijlades.

3) Doch efter sådana Målsmän slijka börder och last sigh

gärna vndragandes warda och förmynderskapet försaka(n)des, icke

allenast derföre att ingen Löhn, men otack esomoftast för ar-

betet och mödan wanckar, vthan och af the store Barnegodz

Privilecjier, i det att sådant hwarken siunka eller brinna må,

wore fördenskull nyttigt att den exception hoos bem:te Ber/el

i acht hålles, att ingen skulle wara skyldigh stå det äfwentyr

som ingen Menniskia ändra kan, der han Barnegodz som sitt

eget i bästa måtton förwarar, allenast ey swijk eller lata culpa

der vnder spelar, der om domarenar granneligen ransaka skulle,

enär slijke måhl sigh tilldraga.

XXI. Om Testamente på Landzbygden.

1) Vthi LandzLagen om Testamente oprättande a Landet

warder fögo omrört, doch synes det 9 Gap. i JordB. vthi LL.
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ett godt fundament der till wara, der tillätes, hwar medh sitt

aflinge godz göra kan Invad han will : der af föllier att man

detta och kan altsammans för testamentera, och twert emot,

att nian ey må göra af fasta arfwegodz hwar enom täckes,

och altså der af och intet för testamentera eller vndan rättom

arfwom bårtgifwa.
w

2) Och emedan Lagen fritt wilkor i aflinge godz tillåter

som förbem:t är, så bör doch granneligen achtas det Testator

medh betänkt mode frijan willia opåminter vthi sitt fulla weet

och förstand, det ware sigh i Siukdoms eller hälso tijdh Te-

stamentet vprättar, sedan och att der äro wisse witne till, och

åth minstone vthi muntlige Testamenten tu eller try trowär-

diga efter GVdz och Sweriges Lag-h, dhe der fullkomligen om

sidsta willian witna kunna, och alla swijk och hedrägerij som

widh Testamenten skee kunna förhindra. Elliest wore och nyt-

tigt der så skee kunde, att Kyrkioherden eller någor annor,

som skrifwa kan, tillstädes woro, serdeles hoos enfaldigt folk.

3) Är och mycket gånghart och i bruk, att man och hu-

stru sigh emillan Testamente vprätta, och sådant icke allenast

som StadzLagh förmäler vthi alt aflinge eller hwar tridie pen-

ning af arfwet |: der inga Barn äro :| hwilket arfwom oåth-

spordt skee kan; vtan och elliest otfta barnlösa ächta folk sin

emillan theras yttersta willia således skrifteligen författa, att

hwilken som först genom den timmelige döden aflijder, skal

hans Maka alt arfskapet obytt till sin dödzstund niuta och

behålla. Hwilket Testamente man eij gilla kan till rätta arfwe

förfång, så frampt dhe der Lagligen åtala.

Vthi denne Testamente punct woro några så wijda ifrå

dhe andra åthskilde, att dhe wäl wille absolut och frij macht

tillåta i aflingegodz efter det 9 Cap: i JordB. Men funno

skiäligt ther hoos, att arfwingom |: secundum lura communia

et jura Smguinis :| må sigh förbehållen hafwa Qucerelam in

officiöst Testamenti, der en, som lijtet eller platt intet arfft

hafwer, vthan store skiäl, af afwund eller annor wild, alt sitt

aflinge godz för testamenterar och bårtgifwer.
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XXII. Om Syner.

Medan vthi Syner stoort missbruk skeer, så att en stoor

deel Lagläsare till ingen ting- benägnare are än af stort obe-

tänkiande och ringa skäl tillåta Syn å annars egendom, der

igenom offta Vhrminnes häfd och annat Laga fång förkränkes,

är fördenskull här om efterfölliande betänkiande vpsatt:

1) Skulle ingen Lagläsare vnderstå sigh att tillåta nå-

gon Syn å annars egendom förr än till S}
Tns Lagligen å Tin-

get dömdt är, medh mindre Parterne sielfwe om Syn åsämber.

2) Syns Instantier är bäst att gilla the som här till

hafwa warit brukelige, så att thet appelleres ifrå HäradzSyn

till LagmansSyn, hwilken Lagmans Syn, efter hon är brukat

och här till hållen för Landzsyn, som i Lagen förmäles, tyc-

kes att här effter och så bäst practiceras kan, och må altså

ingen ifrå LagmansSyn wädia, vthan ställas till höga Öfwer-

heten der henne täckes antingen sielf genom Supplication, se-

dan vptaga eller på annat sätt afhielpa sådana Syner.

o) Må och Lagmänner hwar effter Lagh sielf sökia och

wällia Synesmän dhe bäste i Lagsagu sina, derom Parterne

åsämber, elliest wari dem deras wilkor förbehållet att dhe eff-

ter Lagh wräka kunne, der wäld är vthi och skiäl till.

4) Syne omkostnader anlangande, tyckes bäst wara We-
derdelsmännerne hålla halfwan deel hwar serdeles för misstan-

kar skull. Således vtharmar och ingen den andra, doch efter

Laga Syn och dom betala den parten som tappat hafwer, och

altså orätträdeligen twistat, hele Expenserne efter Mätesmanna

ordom, der öfwer Landzhöfdingen och fogden handhafwa bör;

doch till att vndfly alle onödige omkostnader, synes aldeles nog

wara, att en owäld vthäradz Nämd allenast toges till medh

Lagmannens egen Nämd och ey twenne HäradzNämder sam-

mankalla, som här till mångastädes hafwer i bruk warit,

Sedan är och i denne punct om Syner att betänkia, om

man ey i Finland och någre städz i Lifland, så widt om Syne-

ierminer Lagen förändra kan, att dhe beqwämligaste åhrs tij-

der till Syns toges, som Landet för moras och annor Landz

lägenheet lijda kan och ey så stricte Lagen föllia om tijden.
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XXIII. Om vhrininnes häfd.

Huru widt den förstas skal, är allas theras mening-, att

den ey kunde af ftågtft fundamewt på wissa åhr och tijder be-

skrifwas, doeh om sådant ändeligen skee skulle, kunde ey 50

alir efter Konung Johans Stadga wara nogh, vthan snarare

Etthundrade åhr, och ey dess vnder der till fordras, är förden-

skull bäst och rådeligast widh ordzens bemärkelse eller nota-

tion sigh hålla, att vhrminnes häfd är den som ingen minnas

kan eller af sanna *) Sagu weet, huru hon är först tillkommen

Gap. 4. g. 4. KonungzBalken LL.

XXIY. Om Vhrminnes häfd skal gälla för Råa och Röör?

Betänkiande 2
).

1) Oansedt månge skiäl kunna strida för Råå och Röör,

såsom 1) Privilegium limitum in jure divino JDeut: 27. 2) det

28 Gap: ByggB. LL. 3) att Råå och Röör ingen nytta skulle

hafwa medh sigh om häfden dem tillbaka sättiaskal; Lijkwäl

kan endtligen eij vhrminnes-häfd der igenom drifwas, vthan

samptligen bewilliade vhrminnes häfden emot Råå och Röör

gillas efter det I Gap. JordB. LL. Vhrminnes häfd må ingen

qwällia ehwar hon åkommer, hwar det ordet elnvar sätties

indefinite, och fördenskull vthesluter all respect.

2) Elliest och kan intet Vhrminnes häfd af Skalkar och

Tiufwar. som Råå och Röör turberas, eller genom Eld, watn

och andra casibus fortuitis förgås, vthan blifwer oförwanskat,

derföre är hon det beqwämligaste medel trätor att åthskillia,

som elliest aldrig* någon ända toge, vthan der till medh blefwe

renan Dominia incerta, och ingen säker på sin egendom, Ja

*) Handskriften har genom skriffcl samma
a
) Stycket XXIV (om urminnes häfd) är förut tryckt i "Swerikes Stadz-

Lagh, .... Nu åter å nyo med Anmärckn ingår vplagd" (af I. Arnell.

Stockholm 1730) sid. 391-92. Der återfinnes också sid. 392—96 Stiern-

hielms i denna fråga afvikande mening, omtalad i betänkandets slut å

sid. 74. Båda dessa stycken äro här ifrån sedermera omtryckta i J. Ch.

Lindhlads "Om Prescription enligt Sveriges Lag" (Upsala 1843) sid.

116-23,
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och många elliest sin egendom mista, som dess fram farne

genom Kiöp, arf, Skifte eller annat Laga fång innan om an-

nars Råå och Röör hade förskaffat, och i dess Slächt Yhrmin-

nes häfdat wore.

3) Hwad anlangar det Vhrminnes häfd kan altså offta

gilla det injusto Titulo, eller medh orätt enom afhändt tär, så

är wäl sant att alle prmscripéimer heta therföre af luristeme

odiosoe, att dhe orätt fång i så måtto genom tijden gilla, doch

äre dhe der opfundne, att verum Dominia skola wara eerta

certus quoq(ue) Iithon fin is, så må det wara Joro pceftce och

honom till straff, som ey hafwer ett wakande öga på sin e-

gendom.

4) Elliest hwarföre skulle icke immemoriali huic pree-

seriptioni eller vhrminnes häfd gifwas witzord, medan Lagen

vthi månge rum Memorialem prcescriptionem gillar och tillå-

ter såsom KonungzBalken 20. prmscriberm wåldzgerning på

wiss tijdh, arf och byrd på Natt och åhr funnit godz item på

Natt och åhr, hwilken prmscription alt längre eller stackotare

efter Lagh aldeles gillas bör; doch bör en domare achta när

jäf är i Saken, och serdeles i vthmarker och Skogh der en

om den andra häfdat hafwa |: det ey om åker eller Eng för-

stås :| att sådant enthera eij räknas för yhrminnes häfd, vthan

regulera och rätta sigh effter Röör, Stafz Rågång och annor

rätt skillnat eller öra och örtug.

5) Emedan det och föregifwes, att somblige låta intekna

sigh för Rätta framdeles fullföllia ett klander, och enfaldige

domare ey wetta huru wijda sådant kan wärka: ty synes nyt-

tigt, att bredewidh Klandret och detta vptechnas, det framdeles

när wijdare å samma klander fullföllias skal de dato det först

antecknades, till baka ransakas, om åklagaren sin rätt ey för-

summat hafwer och vhrminnes häfd eller annor Laga fång å-

kommen är.

6) Ytterst vthi detta betänkiande om Råå och Röör, sampt

Yhrminnes häfd faller och tänkwerdigt ex consequenti om Rijk-

zens gräntzer, der på Lagläsarne beswära sigh inträngias och
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ey wetta rätta Bkildnaden; wore förthenskull önskeligit Hof-

Bfttterna eller Landzhöfdingarna en afskrifft om Gräntzorne

meddeltes, der Lagläsarne Copialiter vnderrättelse hafwa kunde

emillan Sweriges Vndersåtare och dhe Danske, Norske och

Ryske.

Vthi detta måhl war Mons: Georgias Stiernhielm emot

dem alla, och wille wiss och gill Kåå ech Röör gilla öfwer

Vhrminnes häfd, som icke är afgTäntzat, som Yhrfiell efter

Lagh. Och Sådant skrifteligen inlade, som finnes in actis
1

).

Conclusum den 17 Martij 1643.

Carl Christersson

Måneskiöld

G. Stiernhiélm

Er irus Bräms

Johan Olofsson.

Per Larsson.

Ericus. E.

|: Gteete
:|

Carl Olsson

Olaus Bärling

Thomas Mylonius.

Nils Eskilsson.

Benedictus Baas

S. I. B. Secret.

lovas Bure

Ericus Olai

Carolus Lundius

Israel Norceus

Haquinus Böök

7. Afvikande mening om böters utgående efter förmö-

genhet af Stiernhiélm, Mylonius och Noraeus.

Monsieur Stiernhielms Mag: Dalikarlij Mylonij

och Norcpj betänckiandhe om personers Qvalitet i

böther.

Ehuruwäll man inthet betänckiandhe drager på vppenbar

missgärning, wisse straff at förordna, Så blifir Likwäll icke

vtan skälige ordsaker vthi betänckiandhe tagit, dee straff som

ey Lijff angå ytan penningeböther eller smälick som ähr kåke-

*) Jfr not 2
) å sid. 72.
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strykandhe, Landh före sända, Kyrkioplicht, Händers och fin-

gers affstumpandhe etc. om vti sådana saker skall hollas no-

got ehrligheet eller förniögenhetz anseende: Denne saken be-

langandhes, så plägar Imvendes af denne som ingen åthskil-

nadt wille giöra emellan nogon stondzperson vthi straffet.

1.

Först at Gudh vthi Moses Lagh icke haf:r Statuerat an-

nat ähn som et straf på en syndh och misgärningh vthan no-

gons persons anseendhe.

2.

At och Sweriges Lagh här vtinnan ingen åthskilnadt giör.

3.

At gudh biudher det man inthet anseendhe skall hafwa

till personen.

4.

Att och den Eijke l

) nog sampt kan tilbaka hollas ifrån

grofwe broth och öf:nvåldh och således icke wara mächtig at

bära sin nästas handh, näsa, eller Lem i pungen Meta pcence

talionis som Lagen der vthöf:r Statuerer.

Till thet första synes såledhes kunna Swaras at i Mosis

Lagh synes Fast icke mehre in graviorib(us) dolectis
2

) än som

twäggehanda straff, Lijfz och Talionis, Vti Lijfz straff be-

kenner man at intz anseendhe kan eller böör simpliciter hol-

las till nogon person Jn poena talionis ther som handh går

emot handh, tandh för tandh och öga för öga Ytan nogon

pcena alternativa kan icke eller hollas Ytan een likheet i alla

stånd män sosom nu denna poena talionis hoos oss och flera

nationer ähr förändrat Vthi et penningastraff, och icke lijka at

vthgiffwa 100 d:r för een rijk lijka som för beggiom handh

för handh, derföre så synes billogt wara ath sådana peninge-

böter effter persons och Ståndz Lägenheetj lijka deli[c]to warda

l
) Handskriften har olijke

a
) Shriffel för delictis
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proportionerade och Lempadhe ty intz twiffwel är at ju en

rijk innu giärna skullo Låssa sine handh medh 1,000 d:r där

en fattigh icke mehr kan än medh 100 d:r eller mindre på

hwilkeet sätt Lossa effter then fattigas och rijkes Condition

synes falla Lijka där elliest den rijke som mehr förmögenheet

haf:r icke mehr skulle giffwa än som dhen fattige des hela

substans kan skie icke när *) till 100 d:r synes wara al som

största olijkheet och emot gtidz Lagh som söker Lijkheet in

poena talionis.

Till thet andra Sweriges Lagh belangandhe finner man

at i straf som icke lijf eller Lem angåår altijdh ähr Jordhen 2

)

äth skilnadt synnerlig* vti gambia lager Yti Stondhen och per-

sonerne frelsse, Rijddare, Swänner frija annödiger bolfast och

Lösker etc. som til seandhe aff wår brukelige i det 8 Cap.

Gifft:B: L:L, och Cap: 37 j drapmB. medh willia sosom synner-

ligen är at observera i Östgötha Lagen Thureke boot
3
), at man

må tijga [?] pieker Lurker, och Lekaree och Landhfäyere.

Till thet trijdie belangandhe at gudh och dommare eeden

biuder at man inthet anseendhe skall haffwa till personen, är

billigt at thet skeer vti den meningh som han och rätterne

biuda, Nembl: at man icke skall haffwa wildh till nogon per-

son, anseendhes högheet, wåldh eller macht, och derföre giffwa

honom rätt mehr än honom bör anseendhes wänskap frenskap

hemdh fienskap muther booth. etc. Detta ähr det förbudna

anseendhe till personen, som gudh och Eätterne förbiuda ty

det anseendhet annorlecles vthtydes skole willia synas at gudh

sielff Confunderade ordines och dignitates personår, q. ab-

surdism,).

Till thet fierdhe at den rijke Mcetu poene talionis skall

aldeles hafwa åtherholdh för wåldzwärk synes intz wara emä-

dan thet straffet hoos oss och andra Nationer är affskaffat

som tilförendhe sagdt ähr.

HAvadh nu dhe skäl på andre sijdan anbelangar så är det

*) Torde vara misskrifning för når a
) Läs giordh en

3
) Läs Thucka bot jfr Nkka bot i Östgötalagen.
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allom kunnogt at Justidens wärkiandhe beståar in distribu-

tione praemiorum et poenarum hwilketz noga acht, sosom det

krefftigste sammanholdh, rijke OGkrespubUceraf!] JustitiawM-

der fördenskull kallat Constafnjs et perpetua voluntas suum

unieuiq(ue) tribuente at han i distributionsprmmiorum et poena-

rum uthi acht tager proportionem Geometrieam eller lijkheet

effter personernes Condition hwilkeet består vthi een olikheet

oss vthi dageligh praxi så kunnogt ähr at Exempel fast sy-

nes onödig-e in natione militårij kan wäll een gemeen Såldat

vthstå så stoor fara som en Capi[\taijn men Justitim distribut to

och dess rätta praxis tildeler den icke fördenskull Lijka beröm

och besoldningh sosom denne lijkheet effter personernes Condi-

tion höltz in prmmijs Så skeer thet icke eller obilligt inpw-

nis Contrariorum Contraria stod Conseqventia, ty när desse

förbeite personer haf:a sigh tillijka vthi et facto försed, Så

wardjwdhe och olijka straffadhe Hwarföre och nu sådan Lijk-

heet icke skola kollas effter personernes Condition vthi Straf-

fet emellan den rijke och fattige, sij det samma kan man och

see aff sine *) Justitim som söker at the ther icke kunna vir-

tutis amore affhollas ifrån missgärningerne måtte deth giöra

Formidine pmnm, när nu den rijke icke mehra skola giffAva för

wåldz.wärck än hwadh som een fattigh förmå år at vthgiffwa

Så kan hoos den rijke icke wara nogon Formido Ytan tet ho-

nom pålägz är honom som intz straff och måtte alla säledhes

bekomma i sådan fall at Just itia wore sluth och intz werdhe,

derföre emedan personarum dignitates honestates och vilitates

ähro olijke hwilkeet man alt måste bekänna så frampt man
icke av ill indraga en Lijkheet medh alla stå(n)dz Confusion, så

finnes thz vti alle wälbestälte Bepub: at prcemia et p<i>H<t

wardh[a] och effter ofwanbe:te analogiam Geometricam vthdelte

som Lagh och Exempel vthwijsa, så a t een sielff wardher in

eodem generi delicti som smäleken gåår hordare straffet än

som een frij: Famolus Gravius qfvam] integrm famm reus

*) Antayliycn i stället för fine
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plebius qfvam] nobilis egregius et in dignitati Constitutus

Ähr fördenskuldh detta wåår meningh.

1.

Hwadh poenas Capitales anlanger, eller dhesomäro Capi-

tdlib(us) Lijkmätigh at der vtinnan altijdh holles een Lijkheet.

2.

Men dhe[r] som saken kommer till penninge böther, at dhe[r]

vtinnan må supremi judicj moderamen billigt wara.

3.

Så och i Smälekz straff och Afflktiva Corporis så at dhe

som honoratiores wore löste sigh mz dess större penninge bö-

ther.

8. Öfverläggningar i rådet om lagberedningens utlåtande,

hållna den 21 och 22 Mars samt den 22 April 1643.

1643.

Den 21. MABTIJ
kuinme tillstädes i Bådhet

B.Drotz: ll.Ammiralen

B.Skattmestaren, Her Johan Skytte, Her Pedher Baner, Her

Gustaf Horn, Her Claes Fleniming, Her Herman Wrangel, Her

Åke Axelsson, Her Erich Eynning, Her Thure Bielke, Her

Lars Sparre, Her Knuth Posse
1

).

Mentes att hwardere af de Lagfahrne förskrefne skall gif-

Avas till täringspeningar o(m) wekan 4. Bdr.

l
) Att rikskansleren Axel Oxenstierna också var närvarande, synes län-

gre ned af förhandlingarna.
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Jnfordrades de förskrefne, somwore Vicepresidenten Måne-

sköldh, Erich Geet, Jöran Lillie, Carl Olofsso(n), Ericus Ola),

Ericus Broms, Noresus, Laur: Dalhemius, Johannes Olai, Tho-

mas Mylon, Pedher Larsso(n), Håkan Höök, vthur Smålandh.

Yplas de förskrefnes betenckiande

1) Om Laghmannen

Och desiderades där vthi att man inthet weet hwadh hans

embete är om de skole tag-a vp alle saker anthen laghwadde

eller owadde.

R.Cantzl: Vthi punchten are hwadh saker s(om) Laghinan-

nen skall taga vp. 2) Om Laghmannen skall holla domb hwart

åhr. Wij fråge nn inthet qvid juris? vthan wij wele weta

edert rådh och huru det denne tiden står att göra om det so(m)

är kommit in desuetudine(m) att wij det förnya ; eller det so(m)

i lagen inthet är convenient hisce tonporthus att det andras.

Däruppå vplästes åtherigen till mehre förklaring och men-

tes Specificeras skulle hwadh saher till Laghmannen höra skall

och see att litium finjs kan blifwa; och hwadh saker till hä-

radshöfdingar, Råstugur (etc:)

2) Om Heredshöfdingsjurisdiction; och substitutemes wäll-

iande; iempte någre andre punchter där in vnder

R.Cantzl. mente därvppå om Auscultanter att de igeno(m)-

drefne äre ända ad trahendas lites, efter de äre wahne widh

Subtiliteter i hofrätterne, och corrumpera myckyt simplicita-

tem legis,

R.Drotz. mente gott wara att man öfwade dem Avidh tin-

gen hoos Xembde(n.)

R.Cantzl. Mente böra noteras huru een saak skall volve-

ras, o(m) en bliftr citerat och ha(n) inthet kom(m)er, huru

ofta han skall citeras.

Skulle och sättias vp hwadh vitia som mäst vthi rätte-

gongs processen är i swang att därvppå måtte sökias böther.

R. det som klar lagh är på behöfwer inthet att set-

tias vp.

3) Om Vnderrätter skole föllia fäldte Resolutioner vthi

tiufwerij och hoor, eller Lagh?
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R.Cantzl: Den punden är af consideratio(n). Menteliqwäl

att 6©re ;i n i ordinantien i örefero Casus vptencktes som skulle

jn continenti Exequeras och icke skrifwas till hofrätten. wijste

sa mcommoda af skiutandet i sådana fall till hofrätterne. 2)

Elliest tnentes att jnferiora judicia inthet kunna beliolla res-

pect. Hafwa mindre att göra medh widhlyftige saker, [i kanten:]

räfsteting:, rättareting, Landzting.

4) Om hofrätterne

Mentes att och äthskillias skulle hwadh rättare, Kongs-

och Landzting wore
|: itevn räfsteting är?

K. Mentes rättare, Kongs- och Landsting' wara i samme

stellen so(m) nu hofrätterne ähre.

till den punchten mente Mix Cantzleren att Konge(n) skulle

sitt förbehollas om han wille vptaga saken oreviderat.

2 Påminte RixCantzl: att distingueras skulle hwad saker

so(ni) hoos Håradshöf(linge(n) hoos Laghmannen skole stanna.

o) frågas och huru man skall bära sigh åth vthi den

saak som blif:r i en stadh afdömbdh och sökes öfirheten.

Om hon skall taga den vp; efter som elliest sakerne synes gå

longdt omkring om den skall sleppas till hofrätterne.

5. Om Leidebref

Hölltz g-ott att när syndare(n) är inom Landz är att då

Häradz eller Landzhöfding ,gif:r leijde till rätta: Män är han

vthländes då gifwe konunge(n); så wäl so(m) seda(n) missgär-

ningsmannen haf:r warit widh tinget.

6. Om Executionen.

7. Om Edgong, och StatKeras att Edgärdsmän giöra ju-

ramentum credulitatis et veritatis, det som wäl och explicite

menes wara. Och vplas Mag. lohannis BalekarU betenckiande

emoot den meningen.

8. Om myntens wärdering; höllts och gott.

9. Om böthes skall proportionaliter efter stondh och

wärde. vSom mentes ney vthan alle lijka efter Lagens innehöll.

Däremoot och att straffet skall proportioneras \t\ii poena

talionis efter stondh och wärde; hälst där det går på penin-
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geböther; vplästes Stiärnhielms, Joh. Olaj, och Mylon: Norcej

betenckiande.

R.Cantzl: sadhe wara stoor difficultet att skatta bwars

och ens rikedom. Monge(n) högh är fattigh, och monge(n) som

är af ringa stondh är rijkare.

Exame(n) af Resten af Punchterne sköts vp till efter Mid-

dagen.

Den 21 MARTI

J

[eftermiddagen, hvar vid de samme kommo till städes i rådet

som å förmiddagen och, der jemte "Her Carl Bonde"].

Begyntes åther medh de laghfarnes betenckiandes Examen;

och den punchte(n)

10. Om Mökrenkning.

R.Cantzl. sade att de Casus som förefalla äre därvthi icke

expremierade. Dat venia(m) corvis, vexat censura columbas.

R.Cantzl. Desidererade att man icke gif:r mält huru man

skall få veta den casu(m) på åthskillige örther. Sedan wore

att betenckia huru de skolo straffas so(m) lenge söla sigh där-

medh och bruka coneubiner.

Rix: drotz: mente det kåkestryckande föga frucht skaffa

medh sigh; vthan wore hellre att taga dem hufwudet af.

R.Cantzl: frågar än när scandala co(m)mitteras, huru de

då Skole Straffas? [här vid är i kanten tecknadt:] Lillie

11. 0(m) Hoor; såwäl dubbelt som enfaldt. Vplas därom

och lok Dalekarli betenckia(n)de och att enfaldt hoor skulle

straffas till lifwet [i kanten:] Nils Eskilsso(n)

12. Om blodhzskam. [i kanten:] Cest.

13. Om Edsöre fans godh.

14. Målsegande rätt.

15. Om troolofningar.

IG. Om förmynderskap och Mälsmansdöme.

17. Om testamente.

C. J. Wahlberg: Åtg. f. lagförb. 1633—65. 6
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18. Om VnnianeB hefd; so(m) de sluta är på 100 åhr.

Däremot representerade Rixdrotzete(n) att manna minne
icke kunde sattjas på 100 åhr.

R.Cantzl: sade en annan qucestionem om en annan det

hafcr och det är mijn hefd. Män nu är qvcestio huru sådan

tidb skall finnas so(m) en kan minnas ad litiumfinem och att

wara certus in possessione. R.Cantzl. sade prcescriptione(n)

böra räknas på gemene meniskiors lefwerne och till 65. åhr,

(»m icke wist tempus är så är ingen certa possessio, och li-

tium Jinis. [i kanten:] Vrfiäll det som ligger vthi eens egor

Stiärnhielm sade prcescriptjo jmmemorialis är, non in an-

noru(m) numero \ vthan ubi jgnoratur titulus, quo possidetur.

Vplas Stiärnhielms betenckiande pro Råh och Röör, emoot

Vhrminnes hefd.

Rix: Drotzeten reprocherade att i Dalarne äre inge Rå

Rör satte, vthan gås efter vhrminnes hefd eller sättie på en

sten.

R.Cantzl: Mente qvmstiones vthi det betenckiande Co(nJ-

funderas *).

[1643]

Den 22. MARTU
kumme tillstädes i Rådhet.

R.Drotzeten, R. Ammiralen R.Cantzl: R.Skattmest: Her Johan

Skytte, Her Pedher Baner, Her Gustaf Horn, Her Claes Flem-

ming, Her Erich Rynning, Her Thure Bielcke.

Infordrades Georg Stiärnhielm, Ericus Olai, Ballingsta-

dius, Ericus Bröms, Johannes Dalekarlus; och befalltes att

emäda(n) vthi de vpsatte och i går den Kon:ge Regeringen fö-

reläste punchter, icke äre alldeles vthtryckte, såsom hwadh

process so(m) widh tingen skall hollas, hwadh saker till hwar

*) Dessa sista två rader äro öfverstrukna. Har Oxenstierna sjelf för-

ordnat der om?
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och en wara skole, och när som man må under Laghmannen

wädia; i hwadh saker och när som en må braka procuratore;

[i kanten: i hwadh saker procurator må agera]; fätter justi-

cien ordentligen giörer icke longe och widhlyftige processer;

dech att ingen vthi sijn saak öfirijlas. Befalltes och att de

singulos casus vthi hwart och ettvpsättia; såsom in gradib(us)

prohibitis vpsättia alle leder, achtandes hwadh som är så wäl

TJ/roJogire som Politice gott. Särdeles påminte Drotzeten att

de Exprimera hwadh saker som domaren å tinget må Exe-

quera vthi straxt. Jnfordrades och Boet. Figrel: och be-

falltes att han Gontrjbuerar sitt betenckiande till processen i

rätterne.

Den 22. Aprilis

kumme tillstädes i Rådhet

Rix:drot%: Her Johan Skytte, Her Pedher Baner Her Gustaf

Horn, Her Claes Flemming, Her Matthias Soop, Her Åke Axels-

son, Her Erich Rynning, Her Pedher Sparre.

Debatterades någre criminalia som de deputerade lagh-

fahrne hafwe gifwit deras betenckiande öf:r och där i blandh

om Barnemordh; och mente Rixdrotzeten att en betenckt do-

mare inthet skulle döma en från lifwet där 1) man icke haf:r

vthtryckt lagh på samma måhl. 2) Oculares testes. 3)

propriam co(n)fessionem. Och efter som månge oredor däraf

förordsakas att de resolutionerne som i wisse måhl äre fälte

inthet äre wordne publicerade, rätterne till vnderrättelse, och

landet till warning: Dy mente han bättre wara att all lagh

som man will att hollas skall, publiceras, det Rixdrotz: be-

gärte att tagas skulle ad notam, såsom en warning som mechta

nödiga är där han Executeras, och på widrigit fall mechta

skadeligh skall forordsaka irringar i rätterne. 2) Om det skall

ofta inthet weta att det synder eller att därmedh begås så

stoor synd.
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Resolverades om den som hade mördt barn, att emädan

hon haftr i 4 fcltr Warit fengzligh erhollen, och den captivi-

teten kan och tequipareras döden, skall hon förskonas lifwet;

doch förwijsas häradet och stå vppenbara kyrkioplicht.

2) Om den som widh kopparberget haf:r ihiäl slagit

[lucka i texten] skall i anseende af hans longlige fengzle för-

skonas lifwet, böthe 50. dal. s.m. och stå vppenbare plicht;

ware frij för Konungs och Härads saak.

3) Om Bengt Claesson i Jonåkers härade som hade tagit

twa hustrur. Effter saken haf:r warit till någre och 20 åhr

dold för än hon är worden känd, och nu sedermehra 5 åhr

afhengigh i retten; det han skall i ahnseende däraf förskonas

lifwet, och stå vppenbara kyrkioplicht.

4) Om de(n) som på Färentuna landet haf:r belägrat sijn

hustro syster warande gift; blef så resolverat att emädan han

tillika medh henne haf:r lenge warit fengzligh dy skola de

förskona lifwet; sättie borgen för sigh till dess de hafwe af-

lagdt bötherne och wijke sedan provincien

5) Om Erich Hanssons woldförande blif:r widh gifne be-

tenckiande och de förskrefne deputerade.

9. Lagförslag af 1643 års andra lagberedning, afgifVet

den 8 Augusti 1643.

Fölliande Rättegångs

Processers Innehålall.

Tingmåla Rättz.

Capita.

1. Huru Häradshöffdinge Nämbdh och Domare skulu wällias

och swäria.

2. Om Domare Embetet.
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3. Hwad Straff honom böör som orätt och wrångeliga döömer.

4. Om Deelomäns Plicht, så och om Fullmächtige och saak-

förare,

5. När och hwar Tingh skall hällas.

6. Hwad saaker till Häradzting höra.

7. Om Stämma.

8. Om Treesko.

9. Om laga Jnwänningar.

10. Om Bewijs och Laaga Skiähl.

11. Om Tijdh och Vpskått till att föra bewijs.

12. Om Egen Bekännelse.

13. Om Seegel och Breef.

14. Om Wittne.

15. Om Måhl som Jäff är i och sannolijke skiähl.

16. Om Eedgångz bewijs.

17. Om Synomålhs bewijs.

18. Om beslnth i Trätomähla.

19. Om Doom och Omröstande.

20. Om Wådiande ifrån Doom.

21. Vthi hwad een må wädia.

22. Om Määt och Dooms uthsökning.

23. Om Laghmans Embetet, och hwadh saaker under honom

höra.

Process i Missgerningom

och Höghmåhlom.

1. Huru Missgerningsmannen skall fångas och stämmas;

Om Legde, Treesko och Borgen.

2. Om Käranden och hin saakgifna.

3. Huru Domare må ransaka och Sanning uthleeta, dhär in-

gen annan åkärer.

4. Om Skiähl och Bewijs i Missgärningom, egen Bekännelse,

Ledzn och Wittne.
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;>. Om ftiäffj sannolijke skiäl, SkiärsEed och wäriomähl.

ti. Huru medh Straffet eliter Domen skall MMias.

Om Stnift i Miss^erningom.

1. Om Möökränckning och Lönskeläge.

2. Om ffoor.

3. Om Wåldtäckt och Kuplerij.

4. Om Bloodskam^

5. Om Tijdelågn.

6. Om Fredz- eller Eedzöres Bruth.

7. Om Drååp.

8. Om Vhrboota och Höghmåål.

9. Om Gudz försmädelse och förbundh medh Sathan.

10. Om Tiufnad och Fynd.

11. Om Falss och flärdh.

12. Om Wåldh och Råån.

13. Om missfijrmo och Oqwädiu.

14. Om Skadagärdh, Skadagäldh och Böther.

Rådstufwu Process.

1. Om Borgmästare och Rådhmänn.

2. Om Kiämnärs Cammar Rätt.

3. När och hwar Öfwer- och under rätterne skohle hållas.

4. Om Stämpno.

5. Om Treesko.

6. Om Delumäns och thera Fullmächtiges plicht,

7. Om Jnnwändningar och Bewijs.

8. Om Besluut i Trätomåhl, Doom och omrösta(n)de.

9. Huru Doom böör ställas.

10. Om Rättegångz omkåstnadh.

11. Om Wädiande ifrån Doom.

12. Om Mäth- och Dooms uthsökningh.
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13. Om Borgenärers företräde i Skuldbetahlning och Panttom.

14. Om Qwarstada, Tak Bysättning och Borgan.

15. Om Doombruth.

Processus Iudicialis

Eller

TinghMåla Rätt

Som hållas och achtas skall å Häraäz och Lagmans Tingh

Caput I.

Huru Häradzhöfdinge, Nämbd och Domare
Judicij

skulu wällias och swäria.
comtitutw

Articulus 1.

I Häradh hwario skall een Häradzhöfdingh wara och een Tingm. c.2ä.

Nämbdh aff Tolff Männ.

Häradzhöfdingen skall wara SamweetzMan och Lagfahrm, så -TuMcu et

skole och dhe i Nämbden sittia, wara af goda fräydh, Sannin- numerus et

gesmänn, wittre och snälla; Alla skohle dhe i samma Härade Tin^ais.

bohlfaste wara. § L

Häradzhöfdingh äger wällias sålunda, att Härade skall Eiectw Tu-

nämbna Tolff Män, slijke the willia, thet medh Lagmannen prasentatio

then Trettonde, skulo Konunge Tree i wahl läggia, af them i

Ting: c ' 2 '

Härade boo: Ther take Konung een aff, then han will och

weet ther till fallin wara.

4.

Nu kan thet så hända, att något Härade är så lijtet och

ringa, anten af Medel, att thet eena ingen Häradzhöfdingh kan
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Elevtio

Assessorn >n.

vppehålla, eller af dugse männ, att ther innan ingen finnes,

som I ill sådant waal wors tiänlig : Tä måge nästa Häraden

wed hwar andra, Tu eller fleere, effter Lagmannens godhtyckio,

trädha tillsamman, och förlijka sigh om Tree Män uhr alla Hä-

raden, fchem the, som sagt är, kunna Konungen i waal läggia.

Och sedan t hon som Konungen thor till tager, alle sampt för

thera Häradzhöfdingh känna och vppehälla. Och skole the Hä-

raden .som således een gängh äre sammanhundne, ä seder mehra

ther wedh blifwa.

5.

Ther någon fattas eller affgår i Nämbden, skole the öf-

rige i Nämhden å nästo Tinge vppenharliga medh omröstande

wällia een annan i then afgångnes ställe, och gångi den föri

leere röster hafwer; Ey måge Fader och Sonen, eller twå Brö-

der, icke heller tree näste Fränder eller Swågrar i eena Nämbdh

sittia.

6.

Rätteg. Tå nu som föreskiedt är, Häradzhöfdinge och Nämbd lag-
Ordm. Artiv. .

700
6. y. liga walde och tillskippade äro, tå skole the thera Eedh swäria.

Ty ey må någon döma eller i domom sittia, som icke Domare-

eller Nämbdemans Eedh sworit hafwer. Thetta är Häradzhöff-

dinge Eedh:

iwamentwm Så beder iagh migh Gudh hielpa och hans heliga Ewan-
IiulicisTmg:

c. 1. gehum, att iagh skall wider fattuga och rijka öfwer allo

Hårade mitt, i Domom allom, rätto föligia och äldre

wrångo, ämot Samwit mino och Lagom; Och äldre Lagh

wrängia eller orätt styrckia, före räddo skuldh, weldh eller

penninga giri, ey för afwund eller illwillia, ey för frändhr

skap eller winsämio ; Så wari migh Gudh hulder som iagh

thetta hålder.

7.

iuroAnentmn Nämbdenes Eedh är thenne: Iagh beder migh så Gudh

Ex. ll. hiälpa och hans heliga Ewangelium, att iagh skall i allo måhl,
Konun. c. 35. Rättenom händer förekomma, flijteliga, trooliga och redeliga rann-
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saka ech San(n)ing sökia, then iagh och effter yttersta förmågo

skall styrckia, frambära och handhafwa; gifwandes hwariom

och enoni ther effter Eätt så mycket honom widerbör, ey mehr

och ey mindre. Såsom och skall iagh ingen then saakan giöra

som saaklöös är, ingen och dhen saaklösan giöra som saker är,

effter thy Samwite och Skiähl, som Gudli migh hafwer lähnt,

Och thet ey låta före frändsämio sknldh, Måghsämio, Räddo, Win-

skap eller någre Wildh. Så wari mig* gudh hulder som iagh

thetta hållder.

8.

Will eller nödgas Häredzhöffdingh någon i sitt ställe sät- Suhstitntio

tia, tå tage een, om finnas må, i samma Härade. Fins ey, ^icis.

tagi then skiähl igaste som kan hittas. Doch skall han förr

ann han till laghläsandet tillätes, sändas till Hofrätten, under

hwilcken Laghsagun ligger, then ther effter pröfwadh Konst och

frägclh hans, macht hafwer honom gilla eller ogilla. Warder

han gillat, wari stadhfäst, och swäri Eedh samma som Hä-

radzhöfdingh, å Tinge tå han inträder. Eller swari och böthe

Häradzhöffdinge för alle dome hans, som han thet sielfwer

dömbdt hade.

9.

Och ehuruwäll thet warder tillåtet, att Häradzhöffdinge må Tingm. c. 2.

hafwa sin underdomare, Så är thet icke så förståendes, att

han hema sittiandes eller förfallolöös frånwarande, må lada

Bördan åth hann; Vthan skall han wara plichtoger till att sielf-

wer i persohn å rättan Tingzstadh och Tingztimma hålla Tingh,

niedh Nämbden måhl rnnsaka, och sielfwer doom affsäya, yrckia

och giöra allt hwadh som hans Embete fordrar, medh mindre

han hafwer laga förfall, therom framdeles mäklas skall; Tå

må hans Domhafwande giöra hwadh honom till göra stodh.

CapuT IL

Tingm. C. 5.

Om Doomare Ämbete. °/fieio

Indiets.

1.

Ehnom Doomare böör för all tingh hafwa Gudh för ögo-
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aen, wara een godh och Samwetis Mann, täuckiandes att samma
tinui och ögonbleck han dömer een annan, så dömer och then

högste Domaron Ghidh, hwilkei ingen ting-h fördold är, honom.

Och såsom een Domare icke tillstår att sluta någrom Eätt

sökiandom sine dörrar, eller göra någrom sitt taal och till-

träde swårt: Så skall han icke dess mindre hålla sin myndig-

r.r stadaL
mvt ocn anseendo i Acht, ingalunda lijdandes, at han eller

Kon.m. 12.26. hans Embete af någrom sijwyrdas, betrachtandes, att han å

sin doomstool och på sitt Embetes wägna icke böör ansees eller

hälsas för en gemeen Mann, uthan som then, som sitter och

Rätt skepar i Konungens Nampn och ställe.

3.

Till Tingh och Tingzbordh skall han komina tijdelige(n) och

nychter, höra och med tohlamodh vpptaga delumäns åtaal och

geenswar, i rattan tijdh fråga, sampt medh Nämbden ransaka,

skiärskoda och granneliga uthleeta Sanningen i all måhl, och

hwadh han finner, noga märckia och antekna; J alt brukan-

des sådana mått- och beskedeligheet, att hans Kalls Wyrdningh

och Högheet, oeh igenom Domarens egen persons skickeligheet

må öökas och tillwäxa.

4.

m
Arf'n°

c
' Domaren snäse och öfwerfalle ingen medh ond ordh, be-

Avijse sigh den ene deelen intet mehr benägen än den andre,

gifwe den ene så mycket rätt som dem androm; Tage ingen

deelens skiähl eller tillmähle att yrkia moth den andre, myc-

ket mindre finna något nytt, eller gifwa enom i munnen, hwar

medh han må sin wederpart drijfwa. Ställe sigh bäggiom så å

medel, at han aff ingen thera med rätta må kunna misstänc-

kias för weldh eller medhhåldh.

5.

Vptäckie i ingen måtto, mädan saken hänger, hwart hans
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tycke hwälfwer, teendes å begge sijdor lijke taal och lijka hyy,

til dess Domen giör uthslagh, och förwissar hwariom om sin

liätt.

6.

Syndarom som för theras missgerningar sknldh åklagas till

Lijfwet, skall lian icke tee sigh grym och gramse, såsom (och)

icke heller blödigh och tåårögder emot them när the i the-

ras älende sucka eller grååta och knäfalla; Menn när sådana

doomfällas, är höfweligit och meniskeligit att såsom Exempel

medh strängheet, så må ock persohnen medh medhlijdaride och

misskundsamheet ansedd warda. Hwad elliest Domaren i syn-

nerheet wederbör, finnes hwart i sitt hehör(l)ige rum framledes.

Weete och Nämbden, att hwadh här är taalt om Domaren, böör

them icke mindre achta.

Capin III.

ilwadh straff honom böör som orätt och wrån2:eli2;a Po™a mfe

dömer.

1.

Tager någon Domare eller Nämbd Mutor för dom sin, Tingm. c.%.

straffes och bööte effter saakzens wichtigheet, Miste sitt kall
a

a 5.

°n "

och lefwe uthan heeder.

2.

Är thet i lijfssaak, att han för wildh och Mutor dömer

någrom lijfwet af, och thet medh klaar skiähl kan honom öf-

wertygas, miste lijff sitt, och gångi hans löösörer till skiptes,

som i annat Edzöre.

3.

Missbrukar eller försumar Domaren sitt ämbete, således

att han wägrar någrom Rätt, will intet höra eller optaga

eens inwände Skiähl, hindrar eller vppskiuter saaken ifrån then

ena tijden till then andra, eller twärt emot förhastar sigh
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och öfwerijlar Parten medh ofcijdigfo Doom, för än saken är rätt

ransakat oeh fcilbörligen utMördli: Tå wari han skylldigh then

deelenom han i slijke måtto hafwer giordt meen eller öf:rlast,

betahla allan skada, försmnelse och anwänd oitikostnadh.

4.

Domwillo, thet är, när Domaren dömer an(n)orlnnda änn

effter innförde Skiähl och bewijs dömas bör, böthes effter saak-

sens wichtigheet, och ninthe Domaren inga nhrsächt aff sitt

oförståndh. Nämbden wari och sam(m)e lagh.

5.

Men såsom en Domare böör wara, så böör han och hål-

las för en god mann, hwilkom sampt Rättenom billigen i allo

gifs witzordh, in till des annat kan skiähliga pröfwas; Ty må
och ingen af en lätt wåhn och ogrundat misstancka sättia ho-

nom i någon beskyllning!). Then thet giör, och Domaren se-

dan lins obråtzligh; straffes effter ålagde bruths stoorleek, och

thy thes mehre, att han icke skoonte thet höga Embetet.

CapuT IV.

p^Äum rt
®m Ddumäns plicht, så och om Fullmächtige och

p— saakförare.

1.

Wari ingen för snaar och lätt till att tingföra och åkära

sin nästa, ty trätones uthgångh är wådelig, och falla intet

alla tanckar i pungen. Blifwer en nödgat, så söke först gott

folck och andre Christelige medel till en billig förlijkningh

;

Spänne intedt alt till det högsta, utan täncke att halfft i

handen är offta tryggare än heelt i hugen.

2.

Men ther icke annars skee kan, utan att man sin rätt

medh Rätt sökia måste, så är rådhsampt, att han granneliga
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leetar och efftertäncker medh hwadh skiähl och bindande bewijs

han förmeenar sigh kunna nåå och komma till sitt måål. J

sådana ährende ingen förmycket må lijta på sigh sielfwom,

uthan fråp häller wittra manna Rådh, medan fast hwar mann

rönes blindh i eg*na saak.

3.

Hwadh om käranden är mält, thet hafwi och Swaranden

i acht.

4.

Och thetta före Domaren them som enfallige äro, till

modz, när dhe å annan Stämma bidia.

5.

Å HäradzTinge skole alle saaker mundteliga föras och icke

skriffteliga, medh mindre saaken är af sådant wärde, att Doma-

ren behöfwer en skriffteligh uthredningh, dhet doch sällan må

tillåtas, på det sakerna icke må komma till widhlyfftigheet,

utan strax, ther icke något annat fehlar, effter mundtelig

taal och swar affhiälpas.

6.

Så skall icke häller tillstädias bruka förspråkare, doch ex ll. Jor-

må the skicka sin fullmächtig-e umbudzman, och ther så om- östg. 'l.'

tränger och saken är beskaffadt, att icke persohnen eg*entlig-en
Räffst - r- 14 -

fordras, må man gifwa sin wän macht till swaar och åkäran.

Hwadh hono(m) tå öfwergår, ledt eller liufft, thet hafwer Måls-

äganden sielfwer att äthniuta.

7.

Och på dhet att häruthinnan icke ma öfwas något sweek,

skall domaren ingen som sigh således för fullmächtigh vppka-

star, tillåta, medh mindre han vppwijser een skriffteligh Full-

macht, effter den Form som föllier, omskifftandes hwadh som

omskifftas böör.

8.

Jagh N: N: giör här medh fullmächtigh N: N: min wänn. Formula

umbudzman, Tiänare, att han i den eller den saak emoth N: N: ^u*?*"
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skall kiära, swara, in för Rättenom å mina wägnar, och dooin

afhämpta, och th@r lian sa skiäligt finner, moth den wädia.

Och hwadh a C honom i sa måtto taalas, swara s giörs och låtes,

t het skall iagh stadigt och fast hålla som iagh ther sielfwer

tillstädes wore. Vnder min handh och Jnsegle. Datum etc.

9.

Bögm. Et. J Eedtigångh, Slags- och Skiällsmåhl, Råån, Wåldzwärckan,
.artxc.i. y^,/()X{ , ocjj j a ]] a gaa]jer gom iia]s? handh eller ähra ann,

må ingen sända Wän eller Ombudzman till swars, utan

komme sielfwer, eller umgiälle som framledes skills.

CapuT V.

När och hwar Tingh skall hållas.
do Iudicia
excrcenda.

1

Tingh skall lysas fiortton dagar förr än thet hålles vppen-

barligen aff Predikostoolen : Att hwar som ther något hafwe]

att giöra, må hafwa tijdh nogh sigh ther till att bereda.

2.

Tingm. c. 5.6. Tingh skall hållas stadigt å rättan Tingstadh, effter som

gammalt och af forno waridt hafwer. Och ther ännu ingen

wiss Tingstadh är, ther skall Häradzhöfdingen medh Häradz

samtyckio een wiss ohrt uthsee hälst wid kyrekiorne, ther en

Tingzstugu kan vppsättias, deruti framfört Tingh stadigt hål-

las må; Och skall i hwario Härade een Tingstader wara och

ey flere, Vndantagno ther så stoore och aflägne Soknar äre,

att hwar Sokn een synnerligh Tinghstadh fordrar.

3.

Tingm. c. 8. HänulzTingh skall oundwijkeligen hållas tree gångor hwartt
Rät

ö

t

?

e

i
F

:

3

^' åhr, Och begynnes om Nyåhret, dagen effter tiugundedagen,

dagen effter Wallburgis och dagen effter Michaelis; Och dess
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förnthan sa offta sigh något fall tilldrager och behöfwas kan.

Försnmar thet Häradzhofdingen, böthe ta Trettijo dahler för

hwar Tingztima han hälla boorde. A Hellgedagh må ey tingh

hallas, nthan ther han infaller, a dagenom näst ther effter.
&

c^f*'

4.

Händer sa, att Tinget icke kan ändas a enom dagh, ta Ex Tingm:

skall thet hallas i twå, tree eller flere dagar, effter som sa-

kernas myckenhet (»ch wichtigheet fordra. Och ä skall ingen

ohördh afwijsas.

CaniT VI.

Hwadh saaker till Haradztingh höra.

1.

Vnder Häradzting hööra alla saker som sigh å landet

tilldraga, sa wäll the som Halss, lijff och ähra, som thee, som

jordh, Godtz och penningar angåå. Desse imdantagne.

1) Alla Crimina Icesce MaijestaHs.
H
°fAo

/v '"'

2) Adelens och Frälssemäns twister om Jordegodtz. Rätteg: örd:
y

art: 14.

3.

Thee saaker som Frälsismäns Lijff, ähra eller Adelig Frij-

heet anngå, må ey dömas a Häradztinge, doch skolo the ran-

sakas ther the are skiedde, och skall Kansakningon. sampt

sielfwe Personen skickas till then Hoffrätt han under ligger,

dher till att anamma doom. Uthi alle andre ährender stånde

till Rätta för Tingett.

4.

Ey ma a Haradztingh dömas i Ächtenskaps och lästo-

skillnader.
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5.

W
/-"!vvf

,s 8aa^er som angå een Prästmans lähra och skickelig-

heet, må ey vpptagas a Ting-o. Men i andra saker som leekman

kan hafwa mött) Präst, eller Präst emoth Präst, ther the anten

något hafwa brutit emoth hwar andra, eller till någon handell

are hwar andre förbundne; Theruti skall dömas å Häradzting,

ther the boo, eller ther giärningen giordes, eller handeln slötz.

6.

ringm:G24. Elliest ther någor will å annan kiära, tå söke honom i

B&dh. c. 12. thy Härade hann boor. Men är thet om Jordh och liggiande

grundh, tå sökie i thy Härade och tinge ther Jorden ligger.

7.

Är thet i Lijfssaaker, Dråäp, Wåldh, Hoor, Tiufnadt, Eedz-

örisbruth, tå böör sökias thär gerningen är giord, ehwar och

Missdådaren sitt hemwist hafwa kan.

8.

Doch ther hända kunde att missdådaren på en annan

stadh änn ther giärningen är giordh, blefwe grijpen, och han

sin broth bekiände, medh sådane omständigheter som sielfwe ger-

ningen |: som nu allom är uppenbar
:|

fordrar; Och han anten

för långan wägh skull, eller fahra till att undkomma, icke vthan

stoort beswär kunde dijt försändas, tå må han dömas och stå

sin Rätt ther hann finss ; doch må domaren i sådana fall sigh

icke förhasta, uthan på det han om gerningen och dess till-

fällen deste bättre må wara förwissat, skall han, ther möye-

ligit är, först genom skrifwelse till den Orths domare eller

öfwerheet, sigh om allt granneliga låta underrätta, och sedan

skrijda till dooms.

9.

I Skulldzsaker söke Borgenären sin Griäldenär ther han boor,

utan han är löösdrifware then inga wiss hemwist hafwer, el-

ler fins å flyande foot, tå må han antastas och lagforas ther
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han hittos. Är äntå icke laga tingztima inne, Tå ställe han

Borgen för sigh till nästa tingh, eller blifwe sielfwer i bor-

gen, doch moste altt dhetta skee medh Landz- eller Häradz-

höfdingens wåldh och Myndigheet. Ty att ingen må öfwa nå-

got wåldh, eller sigh sielfwom doom eller rätt skipa. Men

ther sä hände, att man funne sin Skylldenär å flyande foot,

och Landz- eller Häradzhöfdingen icke wore så när widh han-

den, hafwi tå Borgenären macht sielf:r at tasta honom ann,

doch att han strax i samma stund förer honom i Eätten,

eller öfwerantwardar honom domaren eller Cronones Befall-

ningzman i giömo. Och skal) bewijsas att han allareda war i

flychten, eller tå strax fly wille. Så skall och giälden wara

klaar och bekiändh. Ey må han honom slå eller illa hand-

tera, giör han thet, böthe effter bruthom.

10.

Men är een främmande eller uthländsk kiöpman som nä- Kophandeia
Ordningen

got hafwer att kräfwia af någrom som boor å landet eller i upsnia iei7

Vppstäderna, hafwi han inga macht at sökia honom ther han
Art

'

12

boor. Finner han honom i stadhen |: ther kiöpmannen är loff-

gifwit handla :|, tå må han honom till Rätt och Rådhstufwu

stämma, sigh ther Rätt giöra låta och annamma, Dess föruthan

dem främmandom och effterlåtes beklaga sigh wedh Hoffrät-

terne, ther taga Stemno och uthföra sin Saak emoth sådana

sine giäldenärer å landet och i Vppstäderne Boendes, som eff-

ter förfallen tijdh sigh undraga att betahla thet thee rättmäte-

ligen skylldighe äro.

11.

Ther och Swaranden hafwer monga hemwist, stånde Kä-

randen fritt sökia hwar han will, ther icke elliest bruthet

eller sielfwe handelen tiJ) någon wiss ortt honom förbinder.

12.

Arff och Testament sökes ther thet fallet och giort är:

Pantsatt Jordh ther hon ligger.

C. J. Wahlberg : Åtg. f. lagförb. 1633—65. t 7
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13.

1 thy Härade en sank börias, ther äger hon och ändas.

14.

Komma fleere saker tillsamman, så lijwäl, att den ena

hänger a IV den andra; the måge ey skillias åth, ullan slijtes

then ene medh then andra å enom Rätt och eno Tinge.

15.

Å Tingh och Tinghstadh, ther en åklagader warder, der

må han och sin wederdeluman tillbaka sökia i samma saak

han åklagat blef. Ther een klagas, wari och plichtigh att

suara; tohli slijkan rätt han af androm will niuta.

16.

Ther man sigh en gångh inlåter till rätta, ther blifwe

till saken är ändat. Och hielpe inga uhrsächt att han intet

bättre wiste.

CapuT VII.

*>e Oit"tione. Olll StämUnÖ.

1.

Nu nödgas man till tingh sökia, gånghe tå till Häradz-

höfdingej säye sitt mäåhl och bidie Stämbno å deluman sin till

näste Tinge.

2.

Tingm.6'.i2. Tå äger Häradzhöfdingh åkärandom Stämbno gifwa, få

honom Läns- eller fierdingsman, eller tA\å andre boolfaste männ,

att han medh them Stämne then tillkiäres, ähwar the han

finna. Kunna the han ey annars finna, tå farin hem i gårdh

hans och stämme han så hwadh han är hemma eller bortto,

och åkiäranden sigi saak the han honom stämmer före.

3.

Är någon ther å Stempno bidis, fiärran, eller i andra
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laghsagu stadder, Tå gifwi Häradzhöfdinge åkäranden breff till

Häradzhöfdingen eller lians domhafwande ther öfwer är, att han mu'

° tui Corn-

honom å sinom Wederpartt Stämbno gifwer, dijt lian fordras passus.

och ther han swara böör.

4.

Är then som åkäris, man aff myndigheet och wyrde, tä

äger Häradzhöfdinge, eller tå han förfall hafwer, hans doom-

hafwande sammaledes han stämna medh öpne brefwe, och Tingm: a 12.

skall i thy Häradzhöfdingens, så och åkärandis och hans nampn

som stämnes, saken för hwilko han stämnes, tijdh och tingh-

stadh beskedelige malas.

5.

Ehwadh nu Häradzhöffdinge mundteligh och skrifftelig

Stämbno gifwer, så skall han thet strax antekna i doombook

sino, iämpte medh saaken hwarföre, Rummet hwartt, tijden

när och till hwilken stämbdt wardt.

6.

Then innan Häjade wistas, skall stämnas florton dagar

för tingztima: Är han utan Häradh och innan Laghsagu,
K '

c
l

^g '

hafwi triggia wikna dagh; Är han han uthan Laghsagu och Tingm.- a 16.

innan Rijkes, hafwi Sex wikna dagh; Är han uthan Rijkes,

hafwi Sex månadh dagh till swar komma, effter thy han war

lagliga stämbder.

7.

J Slagzmåhl, Skiälsordh och andre sådane saaker som icke

behöfwa någon wijdlöfftigheet eller lång drögzmåhl, ther wittnen

och hwadh elliest till saaksens uthförande tiänar, icke äre fiär-

ran att sökia, ther höfwes icke heller gifwa så långh Stämno-

dagh, uthan stämne Länsmannen eller Målsäganden medh twäg-

gia manna witnum, när honom lägligast faller, Otta, flere eller

färre dagar för än tingztima ingår.

8.

Om flychtige Giäldnärne, och then inga wisso hemwist haf- s"t'ra °- ö -

- art. 9.

wer, huru han ma Ting föras, är tillförende mählt.
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Cäput VIII.

.

0e
. Om Treesko.

1.

Nu kommer then som stämbde till bestämdom dagh till

Tingz, mon icke hin som stämbder blef, eller kommer och

säger sigh icke lagliga stämbdan wara, tå skall han som

stämbde, sin Stämbningzwittne föreställa, the ther effter aflag-

dan wittneseedh, om så högt tränger, skole wittna, om, hwar

och Där, hwart, till hwadh tijdh och om hwadh måhl han stämb-

der bleff; blifwer han öfwertygat, sware; Hwar och icke,

stämnes ta strax, om han är närwarande, till nästa tingh

å nyo.

2.

Kommer ey Kiäranden sielf som Stämbno togh, eller han

som Stämder bleeff och swara skulle, till förelagdan dagh laga

förfallalöös till Tingz, böte tå för treesko.

3.

Treggia hända är treesko, Först, när een icke kommer

för rätta å förestämbdan dagh; Andra, om han kominer och

will icke swara; Tredie, om han går från Tinge uthan doom

eller Dominarens minne; Men wärst är then som tå han stämb-

der blifier, swarar sigh intett willia komma, och kommer icke

heller.

4.

Contnmacia Blifwer åkäranden bortto, och then som swara skulle stäl-
actvris.

ler sigh in, och angifwer sin Wederparts afwaru; Tå äger

Domaren uppå hans anhållande döma then som stämbde till att

betahla honom allan omkostnadh, och säga honom som tillstä-

des war, frij för hins andres tillmale för then gånge, Och bö-

te ther ofwan å han som bortto bleeff tree dahl:, Häradzhöf-

dingenom tridiung och Nämbdena twå luthi.

5.

Will kiärånden än tå wijdare förföllia sin wederpart med

Rätt, tå böör han intet blifwa hördh, förr än han som sagt
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är, hafwer betalt omkostnaden. Sedan må han å nyo Stämno

taga till nästa Tingh. Men will och kiäranden låta saken

faara, hafwi thess wåldh så widt hans Målsägande rätt sigh

sträcker, Konungz och Häradtz Rätt oförkränckt; och giällde icke

thess mindre them androm vmkostnaden sin, om han så fordrar.

6.

Är saaken kommen för Rättenom till åtaal och genswar

och käranden blifwer sedan tillhaka: Tå stånde swaranden

fritt Stämbno å honom taga till nästa tingh, tijdeliga nogh,

medh dessa förordh, att så frampt han icke kommer, tå skall

han aldrigh mehra macht hafwa thet måhl att qwällia. Blif-

wer sedan dhenne Stämbningh å förelagda Tinge lagliga wittnat,

och han antå antingen sielfwer icke kommer, eller om han laga

förfall haf:r, icke sänder sin fnllmächtige saken till att fnll-

föllia, eller medh skiähl och witne sin laga förfall att tee och

frambära: Dömi Häradzhöfdingen Swaranden frij för tillmäle,

Och hafwi Kiäranden inga wåldh mehra å the saak at taala.

7.

Kommer ey Swaranden, han som stämbder blef, å första^w*«™^

Tinge, at swara för sigh medh Lagom eller förfalls wittne hans, %p?i2
D

böte Tre dahler till tresskifftes, som förr är sagdt, och giälde åkä-

randenom nmkostnaden. Och tagi han nya stembningh å ho-

nom till nästa Tinge, så beskedeliga, att om han sigh icke

ställer till nästa Tingh, tå skall icke thes mindre saaken blifwa

vpptagen, wittnen afhördh och doom fällas. Blifwer thenne Stämb-

ningh honom tijdeliga nogh kungiordh, och thet medh Stämb-

ningzwittnoin å andra Tinge lagliga bewijses, och han än tå

hwarken sielfwer kommer, eller, ther saken så kan lijda, hans

fullmäehtige teer hans laghliga förfall, och binder sigh till swars,

fari tå åkäranden fort medh åkäro sin, och läggi vpp för Rät-

tenom Segel 1 och breef, om han them hafwer, och komnii fram

wittne sin, tå sknlo the både swäria och wittna, och wari han

som således medh Treesko utheMeef, fällter åth Hufwudhsaken,

än ther någon skiähl är till.
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8.

Ar thél i giäld eller löösörum, eller hwariehanda som

medh löösörum giäldas må, nämpne tå Häradzhöfdinge tree,

; . ,.. fyra «ller fleere gode Männ å tiiige, the medh Lähnsmannen

id.t och Befallningzmanens tiänare skohle i Bondens gårdh fara och

"'mäta, som framledes skills Gap: 22: Och skall thet således

uthmätt warder, i ta ka händer sättias; och hafwi then saak-

fäldte tijdh i ill nästa Tingh att winna thet igen medh rätt

om han gitter. Kommer han än tä icke, behålle tå käranden

hwadh honom tildömbdt blef och hafwi hin andre aldrigh mehra

wåldh ther & at taala.

9.

Är thet Jordagodtz the träta om, tå nämpne Häradzhöf-

dinge sammaledes fyra eller fleere gode Männ å tinge, the medh

Länsmannen och Befallningzmannens tiänare skola föra åkä-

immusio randen i Godtzet. Och swaranden hafwi sedan Natt och Åhr
in bonn:

Ting: a 13. att stämma honom i Godtzet sitter till tinge, ther han å nyo

sin skiähl och Rätt, som han förmenar sigh till godtzet hafwa,

framtee och vppwijsa skall: Winner han tå, behålle som han

thet hafwer, winner han ey, så behålle icke thess mindre thet

han aff Godtzet nutit hafwer, och wari thet honom till straff

som godzet åtte, och medh olydno sin rätt så myckit wärre

giorde. Kominer och ey Swaranden innan Natt och Åhr som

sagdt är, behålle han tå godtzet som i handom hafwer; Och

hafwi then som miste aldrigh wåldh mehra å thy Gtodtze klandra.

10.

Nn kan hända, att han som kärer i hins andres afwarn,

slätt inga skiähl hafwer, eller att hans förmeente skiähl gå ho-

nom sielfwom under ögonen, tå äger han icke mehra, Rätt

niuta än han hafwa böör: Wijsis aff, och böthe icke dess min-

dre han som aff treesko bortto bleeff, tree daler till skiptis, Hä-

radzhöfdingenom och Nämbdena, som förr är mältt.
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11.

Nu hafwer tlicn som stämbde, eller stämbder blef och Purgatio
Cuutumaci,

icke kom, haiit Laga förfall, och kommer eller skickar sm
Fullmächtige andre reesan till tinge medh sine förfals Avittne,

the skohle swäria och wittna hwadh sandt är, doch skall thetta

skee förr än doom är ågången ; Kan han således sin oskylldig-

heet bewijsa, wari frij för boothena och för Kostnadtz omgiälde,

och stånde honom saken ypen.

12.

Thesse äro Laga förfall för tingzsökningh: Första om La
f
a £?rfaw ^ h/.r ling:

han i sootesängh ligger, eller i Sårom. Annadt om han eff- a u.

ter Konungz Vthbudi är i Eikzens tiänst farm: Tredie om

han i fängilsom häckter är; Fiärde om han ey kan för Fegdh

skull Tingh sökia. Fämpta, om han är uthoni Landh och

Laghsagu; Siätte, om han ey råder Sinnom eller Skiälom si-

nom; Siunda, om thet är Jungfru eller Öfwermagi, och Måls-

man thera ey i landh eller laghsagu är; Ottonde, om han

hafwer eldh högre än hafwa torff. Nijonde, om han hafwer

warit hindrat å wägen medh wattuflödande, ijsgångh, Broo

eller Färielösa; Tijonde, om han till Siös hafwer hafft mooth-

wäder eller böörfast legat; Ellofte, allt annat som går öf:r

Menniskelige wåldh och willia.

13.

Nu kan hända att någor blifwer stämbder som menar

sigh intedt wara plichtigh att ståå till rätta i det rummet el-

ler för den domaren, eller att saken intet hörer in för dhen

Rätten: Ehuru therom är, sä skall lijkwäll ingen dherföre ohör-

sambliga uthe hlifwa, uthan pä hans äfwentyr som stämma

läth, framkomma för Tinge, eller genom sin Fullmächtige be-

skedeliga thee och bewijsa hwadh han för obehörligit anseer.
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C A Pil T IX.

£»Ä 0111 Laga Inwändningar.

l.

1 ' r,ti "'- Blifwer sådant som ofwanbemält är inwändt, nemblisra
(HMUpettTUB ^

f<"-i. att han, sielfwe personen som stämbder är, för sitt stånd

skull; lollor sa å ken effter sin beskaffenheet intet liörer under

dhen Rätten eller Domaren: Tå må Häradzhöfdinge, eller then

hans dnom hafwer, medh Nämbden, döma om huru wijda the-

ras kall och doomsagu sigh sträcker: Hwaruthinnan the skola

tillsee, att hwarken Rättenom eller tliem androm till sitt Ståndh

och Privilegium för näär skeer.

Contra Prrso- Kan een och rädas någon aff Nämbdena orätta wildh hafwa

ra, Konun: nioth sigh antiggia för Skyldskap, Mågsämio, Winskap, feigd,
" // "" ; Vt

afwund eller owillia, och gitter thet märckeliga pröfwat och

fullkomnat in till ens, twäggia eller triggia. Tå äger man

them afsättia, och ey fleree, och andre så monge i thera stadh

sättia, i thy sinne och ey längre.

wwmiwiteis
Häradzhöfdingen pröfwe sigh och sielfwan i detta fallet;

^
p-g befinner han sigh någonthera aff deelumännerne medh skyld-

skap eller Mågsämio förbunden, eller och lef:r medh enthera

i träto och fiendskap, så att Kiäranden eller Swaranden kunna

icke allenast jäfwa honom, wara wildugan, utan och medh

rätta kunna sigh hans doomsäthe undandraga, träde då af,

och hålle sigh ther ifrå, så länge thet måhlet handlas, Och

slijthe hans doomhafwande sakena.

4.

Händer sigh och att Häradzhöfdingen, antiggia sielf haf-

wer deel i Måhlet, eller ligger medh androm i Rätt om iijka

måhl, eller hafwer warit öfwer handelen, och beropas till wittne
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i sakena : trätli tå af och dömi hans domhafwande som förr

är sagdt.

5.

Men ther ingen thera aff delumännerne wille att Häradz-

höfdingen sigh undrogo, uthan bodo honom sittia: Tå må han

tliet giöra, och hafwi ingen sedan wåldh honom att wräkia.

'

6.

Then ey Domare- eller Nämbdemäns Eedh sworit hafwer, Colfra eos
*

m
qui Personam

then må hwar som will medh rätto wräkia. legitimam in

Iudicio stan-

di nonhabent.

7 . östg.L.Räfst.

C. 12.

Ey må man Vhmagi eller qwinno, eller någrom som un-

der annars wåldh och Förmynderskap är, till rätta stånda.

8.

Såsom och icke heller må man stånda någrom till rätta Contra non

som sigh till Målsman giör i annans mans saak: Ty att ho- uITll.

nom swaras hwadske medh Lagom eller Penningom. Kon:B. a 29.

9.

Ährelööse, MeenEdige, the som intet äre Tingz eller mi-contrainfa-

nisbär och bannlyste, måge icke för androm sökia eller swara;
mfis -

Jcke måge the heller anklaga någon till lijff eller ahro: Är

någon slijkom medh Griäldh eller i någon annan handeli förbun-

den, eller att han å honom olaga wåld hafwer öfwat, tå stånde

dessom som androm till rätta. Ty att onder och göder äger

Lagh och fridh niila, til] thess han medh Laghom uhr fredh

i ofredh sätter är.

LO.

Wänder och någon in för Rättenom, att måhlet tillfören- Rei judi-

de eller annorstädes hafwer warit lagfördt och affdömbdt, och
°at<*'

ther ä är wittne, skrifftelig doorii eller annat bewijs: Thee saak

äger Häradzhöfdinge ingalunda vpptaga. Ty ey må doom ä doom

gånga, eller twå domar fallas i ene saak; Och är detta så
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förståendes, att samma sank emellan samme personer, eller mel-

lom them som i theras Rätt trädde äre, af samme skiähl och

orsaker tillförende är afdömbdt.

11.

vransaetio' gg ma j r j
v(V heller någor taala eller kära å förliikta saak.

12.

Och skall altt hwadh sålunda som föreskrifwit står, inwän-

das kan, skee strax man kommer för Rätten, förr än man

gifwer sigh till swars i hufwudhsakene, ty sedan en hafwer

i ii Intet sigh, är tshet förseent och fåfängt, medh mindre något

yppar sigh sedan trätan är kommen å gångh, theraf han förr

intet wiste.

Caput X.

m fXf ' Om Bewijs och Laga Skiähl.

1.

Nu komma, Delumän till Hufwudhträtan, the skole wara

beredde medh Skiähl och Bewijs, then eene till att sanna sitt

Käromåhl: Then andre till att tee sin oskyldigheet om han

kan och så behoff giörs.

2.

I synnerheet skall åkäranden å första Tinge vppläggia sin

Seegel och breeff om thet sådana saak är, och framkomma wittne

sin, the tå strax skole swäria och afhöras, på thet sätt som

strax skall föreskrifwas.

3.

Ty i the saak som swaranden neekar till handelen eller

gierningen, i heelt eller halfft: Ther will Kärandenåliffgia sitt
Actoriincwmr

. . .

.

ut probatio. tillmähle medh krafftigh skiähl eller wittne att bewijsa. Kan
A
fZt ^T^ian

e^ £*öra >
hörnis tå Swaranden frij för tillmähle, äntå

absolvitvr. han inga andra skiähl haf:r att förebära.
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4.

Och ändoch thet som nu är sagflt är giängt och allniäntt,

nembliga att tillmälandom och icke nekandom åligger sitt ti 11-

mähle medh Skiähl eller wittnom bewijsa. Lijkwäll mädan offta

händer, att en nekar till någon handell eller giärningh, medh

omständigheet, såsom att han på then tijdh eller rum, ther

thet eller thet heetz wara skiedt, intet hafwer warit tillstä-

des. Will och kan Swaranden thet bewijsa, stånde honom fritt.

5.

Ther och händer att en neekar till något medh wilkohr,

således att han sielfwe ährendet moste bestå; Men förebär, att

thet icke är skiedt sa eller så, som klagat är, såsom att han

haf:r ingått then eller then handell, men emoot samtyckio

och willia; han hafwer slagit en ihiäl men i nödhwärn etc.

Thessom åligger thet han således neekar, medh bindande Skiäl

fästa och sanna.

6.

Then som grundar sin saak eller Rätt i neekande, så och

then som nekar något som jäff och allniäntt hålles: Såsom att

een är ährlig eller ächta född, han äger sin Ålago medh Skiähl

bewijsa.

7.

Komma både, Swaranden sa wäll som Käranden, och wele

theras beAvijs framteo. Tå skall först Kärandens, och sedan

Swarandens skiähl och wittne vpptagäs.

8.

Hafwer Käranden sin Skiähl och wittne icke wedh handen,

och Swaranden hafwer sine och will them framkomma, ta skole

the vpptagäs och höras. Doch skall thet kärandom icke åträn-

gias, uthan han sielfwer är williande.

9.

Domaren skall och grantt gifwa acht vppå hwadh bewrjstär,
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och hwad ännu till Sakzens utMörande egentligen bewijsas böör:

Så lagandes, alt han icke beladar eller ålägger nägrom att

bewijsa t het som onödigt är, och till Saken intedt tiänar.

Caput XL

!'U'^nZ Om Tijdh och upskåt till att föra Bewijs.
éNlationibus.

1.

K;i randen skall som ofwan är mält, å första Tinge sin

skiähl och witne framställa. Och skall honom i ty intet

Vpskåt tillåtas, medh mindre Domaren märckeligen kan pröfwa,

att han för något oundwijkeligit hinder skull icke hafwer

kunnat blifwa them mächtigh, J hwilko fall honom tijdh må
unnas till nästa Tingh och ingaledz längre. Och betahle så

swarandenom sin möda och kostnadh effter Skiäligheeten, än hann

ther vppå fordrar.

2.

Kommer han till andro Tinge, och änntå icke hafwer be-

wijs, ther vppå han sigh beropade, inwändandes oundwijkelige

hinder och Laga förfall, och bedis änn yttermehra vppskoff:

Kan han sådane hinder och förfall medh swornom wittnom el-

ler elliest betyga, eller swär han een sins Eedh, att han be-

wijs eller wittne hafwer, Och at han hafwer giordt sin störste

flijt them i tijdh att framkomma, och att thet för sådane hin-

der eller förfall skull icke haf:r kunnat skiee etc. Tå må
honom ännu till nästa, tinge gifwas Vppskott, och betahle ä

omkostnaden som för är sagdt, han kommi them tå föri el-

ler ey, så skall utan något wijdare drögzmåhl dömas i saken.

3.

Will swaranden föra wittne eller bewijs, och begiärer ther-

till Skåtzmåhl, thet kan honom till nästa Tinge effterlåtas.

Begiärer han oftare, forfahre medh honom som om åkäranden

är sagdt.
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Caput XII.

Om Egen Bekännelse, sionibus.

1.

Egen Bekiännelse then inför Rättenom skieer, öfwergåår

all Bewijs; ther kiänd saak är, dömes utan vppskott.

2.

Bekiänner en något annorstädes än in för Rätten olockat

och otwungen, och ther äre laga witne till, wari gilld som an-

nor full Bewijs.

3.

Ligger Mann å Sothsängh och å dödztijma, doch medh hela Ex stadzL

förnufft, Bekiänner något thet hans egna handlingar anngåår om J°rda
^-

giäldh eller slijkt, äre ther laga wittne till, och saken icke

länder honom sielfwom eller arfwingom till fromma, androm

till meen, tå gifs the bekännelse wijtzordh.

4.

Then Bekiännelse en giör till sin egen fromma är af in-

tet wärde.

Caput XIII.

Om Seegel och Breeff. De *n**ru'

o mentis.

1.

Segeli och Breff, Handskrifter, Lyfftes skriffter, Jnwijs-

ningzZedlar, Räkningar och Qwittentier etc, när the äre rich-

tige och wederkände, så äre the gille till full bewijs. Kännis

man them intedt, tå moste the medh annor skiähl och Om-

ständigheeter godh och gille göras.

2.

Konungzlige Breeff, JordeBöcker, Tullböcker, Rätters och

öfwerheetz medhdelte bewijsbreff, doomar, medh och af wittnom
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underskrefiie affhandlingar och förlijkningz- så och andre Breeff,

Ehwadh Nampn the hafwa kunna; Item uhr Cantzelijen och

gambla Rättegångshandlingar otwiflade, och aff them somdher

öfwer wåld hafwa, underskrefne affskriffter; Allom slijkom gif-

wis wijtzordh till ful] Bewijs.

3.

Blötte Copier uthan annor Skiähl are kraftlöse: Öf(we)r-

sedde, medh Hufwudbrefwen iämförde, och aff trowärdige un-

derskrefae affskriffter hafwa krafft; doch finnes ther något

twijk eller Jääff utlii, tå hafwer then som swara skall, billig

orsak till att äska sielfwe Hufwudhbrefwen.

4.

Är någon så oredeligh, att han sin egen handh och skrift

Neekar, och han sedan medh annor skiähl ther till kan win-

nas: Giälde icke allenast thet han skylldigh war, uthan och

bööte effter Sakeens wärdhe, och effter thy han är mannen till

;

Kiännes och någon underskrefne handh sin, och neekar sigh

hafwa läsitt skriften, wari slijk inwändningh af intet wärde.

5.

KiöpmansBöcker gifs så fiärran witzordh, som the finnas

wara Vpprichtige till, äre thee som böör, inbundne, och ther i

uthan Makel och misstancka teknadt finnes dagh och Datum, tå

Borgat blef, och mannen uthan dess är redelig rönter i sin

handell: Skuldnären icke heller medh godh skiähl kan hans

Book förkasta, och lijkwäll neekar till giällden: tå gillas the så

wijdt, att när kiöpmannen medh en sins eedh befästar thet

han hafwer vptecknadt, bindes han som åkäris till skulden

med rätta,

G.

Finss ther annor Skiähl som gifwa Bokena medhhåldh, tå

tarfwar han ingen eedh giöra.
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7.

Är och Booken eller Mannen icke aff sådana Vprichtig-

heet som sagt är, tå gifwis Bokena inga witzordh.

8.

Enskylte wittnes skrifter, som icke afhörde och gifne

äre för sittiande Rätt, gifwes allgiängt inga witzordh till full

Bewijs, medh mindre the äre gifne aff så troowärdige Männ, att

man om theras trooheet intett hafwer att twifla, och the icke

lända till någons wanähra.

9.

Wittneshördh, sådane som en Husbonde gifwer sin tiä-

nare eller een Kyrckioheerde sin åhörare om sitt lefwerne el-

ler förhållande, gifs billigh witzordh, till dess annadt medh starc-

kare skiähl kan pröfwas.

Oaput XIV.

Om Wittne. De Te**%bu*.

1.

Alle wittnismän för Tinge skulu Swarandenom närwarande Ting. a 21.

swäria förr änn the wittna, om allt thet the wittna skole, och

medh handh å Laghbook hedia sigh så Gludh hiälpa, och hans

helga Ewangelinm, som the willia wittna rätt och santt om thet juramentum
måhl, och intett ther i döllia för Rädde, Wåldh, Afwimdh, Test™m.

Wänskap, Måghsämio eller frändsämiö skull.

2.

Gånga thesse wittne äter lagliga och i så måtto, att the *Jj
c,

T '™
g:

öfwertygade warda hafwa fallskeliga sworit och witnat, böthe

hwardera Nijo dahler till treeskifftes och ware aldrigh Tingz-

bäre Wittnf^sbäre eller Eedhbäre, och stände vppenbara Skrifft.

3.

Winns och någon ther till medh Lagliga Skiähl, att han
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haftr lackat någon eller gifwit muntor för wittne, ståndi sam-

ma Rätt.

4.

All wittne och alla Enda för Häradzhöfdingen, eller hans

doomhafwande skulu gångas å rattan Tingzdagh och Tingz-

stadh, athan hända känn att wittnas skall om Häfd, eller Råå

och Horn- i Åker och Marek, ther må swärias och wittnas på

t hot rum som twist är j.

5.

Förr änn Eedh stafwas, skall Häradzhöfdinge eller Hans

domhafwande flijteliga wahrna Eedhgiärdzmannen för MenEeclh,

och betyda honom Gudz och öfwerhetenes straff, och then

wärldzlige smäleek han i lefwa skall, om han MeenEedh begåår.

6.

Delumännerne närwarande skole wittnen swäria: Men af-
Irxtrs sccreto

n siff-matim höras skola thee, ingom hwarken them som trääta, eller them
x i.

^ gålfwe stånda, närwarande. Så skall och hwar wittnesmann

särskildh blifwa afhördh, att ingen thera hörer hwadh then an-

dre säger, och sålunda then ene icke icke wittnar uhr then an-

dres Munn, och på thet in ingen thera må spöria hwadh then

andre hafwer wittnadt, skall hwariom och enom när han uth-

wittnadt hafwer, af Domaren åläggias, att han widh then Eedh

han giordt hafwer, icke skall säga någrom hwadh han witt-

nade, förr än Domaren sielfwer öpnar deelumännerne hwadh

wittnadt är.

7.

Will then som witne förer, iämwäl och then som the fö-
A
interroga' r^ emoth, inläggia en Spörsmåhls eller minnes Zedel, hwar på
toHa

" han will the skole höras, stånde hwariom fritt, allenast man

icke mehra dheruthinnan tillåter, än hwadh till saken egentligen

lyder, och att theraf icke någon widhlyfftigheet må spinnas.

8.

Så skall ock domaren aff sielfwo sigh, altt hwadh han
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förstår till saken tiäna, granneligen effterspöria och uthleeta, Q*» in exa-

hwartt medh si ne omständigheeter, När, hwar, af hwem, hwem ZTglwanT™

bijwarande, hwarföre, hwadh och huru hwartt taalt, handlat el-

ler giordt är, Och hwarutaf han som wittnar thet weet, om

han thet sedt eller hördt hafwer etc: Så och hwem, huru

gammal och hwadan han sielfwer är som wittnar, huru han

ther är till konimin; Om han hafwer någon båtnadt eller skade

af sakene ther then ene eller then andre wunne; Om han är

annan thera medh Skyllskap eller Mågsämio åkommin; Om
han är uthlärdh hwadh han skall säga och wittna; om honom

dherföre är något gifwit etc.

9.

Och altt thet nu sålunda frågat och swarat blifwer, thet

skall domaren granneligen vpptekna i sin dombook, och när

wittnen alt hafwa uthsagt, skall han hwars fråga och Swar,

eller heela berättelsen i hans närwaru vppläsa, och fråga på

hwartt i synnerheet, om så icke är wittnadt, och om så icke är

rätt anmärckt.

10.

Om än och twå tyckes wittna lijka, hwadh sielfvve ährendet

anngåår, så skall domaren icke dess mindre antekna hwars och

eens taal och ordalagh, som thet faller, och icke slätt ann-

skrifwa, den andre wittnar som den förste, Och skall thetta

särdeles i acht tagas i wichtige saaker och i the som lijff el-

ler ähra angå.

11.

När nu wittnen som mählt är, äre afhörde, och alt är gran-

neliga vpptecknadt, tå skall domaren i begge deelumanna när-

waru beskedeliga vppläsa hwadh som hwar wittnadt hafwer.

12.

Then ther tå något hafwer skiäliga att förwijta een el-

ler annan af Witnen, anten till theras persohn eller u ittnns-

bördli, stånde honom fritt, och see ther domaren före, hwadh

C. J. Wahlberg: Åtg. /. lagförb. 1633—65. 8
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Lagh ar till. Är ey skiähl eller Lagh som mannen eller hans
Ordh ogilla kunde, giälle tå för fultt oachtadt hins andres wrä-

kande,

13.

Nu hafwer Swaranden hördt hwadh emoth honom är witt-

nadt, och will medh annor wittne bewijsa, att handelen hafwer

sigh annorledes änn the wittnat hafwa, thet må domaren ho-

nom ingaledes wägra, uthan skall tillstädia, att han förestäl-

ler sin wittne sammalunda, the skole swäria och hwar sär-

skilt! afhöras som the förre, och gifwes sedan then delenom

witzordh som lläste och bäste wittne hafwer, och the medh kla-

resta skiiilil och omständigheeter Sanningen tee och betyga.

14.

i>rr.<v„„ qua Wittnen skole wara Männ och icke qwinnor, ther man männ

sunt. LL. kan hafwa; 3 barnafödzl ther wittnas skall om barn hafwer

EriA-^ai. war^ qwickt eller dödt födt, ther böör konu som när war
Dråp: wåd: ^va Manna wittne, så och om konu säger sigh medh Barn

hafwa warit och thet förfars, tå äger hon thet wijta medh

twäggie qwinna wittnum.

15.

ZiHe[
c
a II' Wittne skole wara bohlfaste Män, om man them kan hafwa,

Kadst. ( . 26.

ährlige, skiählige, opartijske.

16.

Ey må Uhrmagi, Wahnwettige, Omyndige, Ålderbrutne,

Bannlyste, Löösdrifware, Meenedige och ährelööse wittne bära.

17.

Ey må Partijske eller the som i någor motto hafwa dehl

i sakene, wittne bära, Jcke heller eens fiende eller owän.

18.

Ey må Tiänare wittna mooth eller medh sin Herre, ey Land-

boo moth eller medh Jordäganden, utan skiäliga pröfwas kan,

att han inga andra wittne kan åstadh-komma; J thy fall the-
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ras wittnesbördh gifz så mycket witzordh som domaren kann

finna skiähl till.

19.

Broder emoth eller medh Broder, Fader och Son, then

ena Maken moth eller medh then andre, må ey witne bära,

Ey må heller tolika till att wittna twingas. Så må och in-

gen wittne wara i sin egen Saak.

20.

Wittne skole till och från Tingz komma, å thens omkost-

nad som them begärer.

21.

Weet någon Sanningen och blifwer till witnis kalladh och

will icke komma, honom må Häradzhöfdinge stämna, om hin

andre dher om beder, wedh wijte; kommer han och will doch

ey wittna; Swäri wedh een sins Ede, att han aff thy mååle

intet weet, och gångi sedan oqwaldh.

22.

Är wittne flärran eller i andro Laghsagu, skrifwe tå then Testes cyl

° possunt.

ene Häradzhöfdingen them androm breef till, att han them

stämmer till thet rum han them will hafwa, doch på thens

omkostnad som sagdt är, som them begiärer. Wele the ey

komma, tå låte theras Häradzhöfdinge them swäria och wittna

ther, om så bedis. Och sknlu delumannom, ther till dagh

läggias, än the willia komma eller theras fullmächtige sända

till att see wittnen swäria, Spörsmåhl inläggia, hwadh wittnat

är annhöra, och der så tarfs wittne wräka eller gilla.

23.

Jngen Må biuda sigh till wittne, uthan han warder kalla- .

der dher till, doch hwadh i Dråp- och Slagzmähl må skee, och Art: 33.

hurudana wittne i Halssaaker kunna tillåtas, och huru dheruthin-

nan äger förfaras, skils särlika framledis.
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24.

men /<- Vnderstundom händer att niaim hafwer wittnen somanten

petnamrei &tg afgammal, eller sinka, att nian befahrar thet the snart kunna
mnm.ruim.

((()() gjj^ en wjy taga een lång' reesa före, af hwilcko han

intet sa snartt kan komina tillbaka, och Tingztiman icke är

så inne att Wederparten ther till kan stämmas; J sådane fall

ma domaren, eller then han tillordnar, vpptaga Eden, förhöra

wittne, och hwadh han uthsäger granneliga förteckna, och medh-

deela honom som wittne förer, till sitt behof, när honom så

tarfwar.

25.

Höge Personer, Fruer och förnämblige Prästmän kunna

förhöras i theras hemwist aff beskedelige Männ som Häradzhöf-

dingen ther till förordnar. Och höfwes intet att sådane ähr-

lige troowärdige personer, emot hwilcka ingen något inwända

kan, altijdh swäria; ther icke måhlet thess högre är och Måls-

äganden ändteligen ther på yrcker. Elliest är nogh, att the i

Eedz stadh vppå theras ähra och Samwett wittna hwadh dhem

kunnigt är.

26.

Te*faZ*
^ twäggia eller Treggia Manna Munn beståår all Sanningh:

Ty är nogh att man i all måål, så wäll i skrifftelige skiähl som

elliest, hafwer tu eller try orygelige wittnen, the ther alle

wittna Ett ; witne icke alla alle ett, utban en i thet ene,

Testeg Sin- och aniiar i thet andra, ther äre icke tu wittne, uthan ett al-

lenaste, särskiltt i hwarie måhle. Och gifz ty inga witzordh,

mehra än till halfft bewijs.

Caput XV.

Om Måhl som Iäff ar i, och Sannolijka Skiähl.

1.

De pra-snmp- jju ga r>t om wittnesmåhl, hwiclka full witzordh gifwas,
tionibvs. °

,
° 7

så äro och annor måhl, i hwilcka någott Jäff kan wara, ther
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till en domare måste fly, i fall han inga andra fullwisse

skiähl kan hafwa, hwaruthiiman han äger bruka nooga beske-

deligheet, att han icke lätteligen inlåter någon wahntyckio el-

ler misstancka, som inga skiähl eller Sanningh hafwer medh

sigh, och aff lööst folck, eller ogrundade orsaker kan hafwa
Pr(PSUmptio.

sitt vpphoff. Såsom till Exempell, om man och qwinno funnos nes leve» et

talandes wedh hwar andra eensamme; strax jäfwa att the hade

någon otillbörligh sammangångh sin emillan, och sådanne fleere.

2.

Är therföre stoor åtskillnadt i thesse måål, thet Jäff Som ta^°-
nes veruimi-

uthspringer aff skiählige orsaker, och hafwer till Sanno een lijk- Us etproba-

mätigheet, ty gifwer Mann billig-h witzordh till halfft bewijs ther

wedh mann sigh håller, in till des annorlunda blifwer teedt och

betygat.

3.

Starckt och krafftigt Jäffmåhl är thet som aff krafftige or-
P™s«mptio-

° ° nes V%olent(B

saker, och stoor lijknelse till Sanno härflyter, och therföre kal-

las och Laga Jäff; såsom om mann och främmande konu fin-

nas eensame i ene Sängh afklädde, ther iäfwes medh rätto en

olofligh beblandelse; Eller om een handskrifft fins öfwerstruc-

ken, genomskuren eller sönderslijten, ther förmodar Man medh

rätto skulden wara betahlt.

4.

Så äre och fölliande Laga Jääff: 1) När och frågas om Laga iaff.

ens ächta maaka är lefwandes eller dödh, så håller man bil-

ligt therföre, att han lefwer till thess annat bewijses.

2) Vpprättat handell och plicht håller man wara giordh

medh bägge deelars frij willie och berådde moodhe, till thess an-

nat blifwer bewijst.

3) Hwar och een hålles medh rätto för godh och ährlig

till dess annat spöries.

4) Så achtar mann och then som aff ährlige föräldrar

född är, för ährligh, så länge man intedt annat weet.
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5) Och håls on medh rätto jämpt för Argh och Ondh

i the stycken han en gångh argh och ondh är Rönter.

6) Och Jäfs medh rätto, att hwar är slijker som the han

umgås medh.

7) När en Giäldnär gifwer eller sällier bortt altt hwadh

han Äger; sä är förmodeligit att han thet giör till att swijka

si ne Borgenärer.

8) Een Granne håls före wetta sin grannes förrådh, Se-

der och Lefwerne.

9) Så twifles icke häller stoort, att iu Hustrun weet sins

Manus bedrifter: Och the i ett huus ähre then ene thens an-

dres.

10) Hoos the okunnoge håls och the kånu för en hu-

stru, som lijka som hustru blifwer hållen och handhafdh.

11) Så måste mann och hålla hwar skiähligh, skickeligh

och wärdigh till en saak, till thess annat spörs.

12) Och således håls ingen medh rätto för omyndig el-

ler Uhrmagi, utan klart är, att han är omyndigh eller uhr-

magi.

13) Sammalundh hålls hwars Häffd för Laghfången Egen-

domb, ther man icke annat weeth, och icke starckare Jääf är

emoth.

ll. Bygg: 14) Then ther tager något aff enom medh egno wållde,

26
1

rf 4 § *f
håls för wara Rånsman, till thess han bewijsar sigh lagh haf-

wa till thet han togh; Såsom then som tager yxa aff then

han finner huggande å Skogh sinom; eller Lija aff then som

slår ängiom sinom.

ll. Gifft: 15) Så är och thet laga Jääf, att thet Barn som hustrun

°' 22
' föder Tijo Månader effter Bondens sins dödh, är ächta.

ll. Erff-
Såsom och thet barn hon föder innan 40 weckor från

c
-
6

- ty att hon war i Sängh medh Bonda sinom, änn hon från ho-

nom wåldhfördh är.

17) Enom domare gifz witzordh, att han hafwer rätt

dömbt, till thes annat medh fullo skiähl kan pröfwas.
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18) För Tingh och Rätt hålls i hwariu saak wara rätt

och Lagh giordt till thes annat märckeligen kan bewijsas.

19) Then som är laga stämbder till Rätta och icke kom-

mer, håls för tredsker till thes han Laga förfall sin bewijsar.

20) Then som kärir till annars och wänder åther, håls

för att han will låta saken falla.

5.

Desse och fleere Jäfsmåål, som i sielfwe skiählen och Na-

turen äre begrepne, och allmäntt pröfwas och rönas kunna,

ändoch the icke hafwa krafft fulleliga till att binda och doom-

fälla en till någon saak, så gifs them lijkwäll witzordh, sa

wijdt att man sigh tryggeligen ther wadh håller, till thes an-

nat aff wederparten skiähliga pröfwas.

6.

Doch händer att något jäffsmål kan wara så mächtigt Prasumptio-

och medh sådana omständigheeter understödd, att thet näppliga "
a<b.

tillåter något bewijs dher emoth, utan hafwer full witzordh

och skiähl medh sigh, dher effter att döma; medh mindre we-

derdelumannen sielfwer annorlunda bekänner: Såsom om en

kommer uthrännandes uhr ett huus, ther ingen annan war inne,

medh ett blodigt Swärdh eller Knijff i handen, och een fins ther

ihiälslagen; Thetta är ett jäfsmåhl så krafftigt och bindande,

att man måste fälla honom till dråpet, äntå att inge andre

Skiähl eller wittne funnes.

7.

Men så skall icke thes mindre een domare häruthinnan

bruka försiehtigheet och wachta sigh, att han icke förmycket

lijter på Jäff och gissningar: Utan att hann till allt annat

hwadh hända, hwadh intet hända kunde, sigh granneligen

umseer, förr än han skrijder till een ändteligh dom. Och må-

ste han i sådane fall altijdh mehra wara bekymbrat om then

saakgifnas oskylldigheet, änn om åkärandens ålago och till wijte.
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Oaput XVI.

TuJtLtu. Om Eedgåugs Bewijs.

1.

Emädan icke sällan händer att enom, som elliest een godh

saak hafwer, f ry km- til] Skiähl eller wittne, och altså therföre

aldrigh skull» 1 kunna nåå sin Rätt: Så medhgifwa Gudz och

menniskeligh Lagh, att uhrskillnaden kommer till Trätomän-

nernes Eedh och Samwete.

2.

Och såsom befins wara oskiäligt och emoth Samwete att

någon Swär i thy mååle han intet afweet, så skall och här-

effter icke tillåtas, mycket mindre någrom åträngias, swäria

sielf tridie, Sielf siette eller medh flerom: Vthan swärie hwar

een sins Eedh, effter som saken kräfwer och Eeden honom fö-

reskrefwen är, undantagne i Skiährsmåhl, ther om framledes

mähles.

3.

T
L

, Twäggehanda äre Eederne, een när then eene deelen them

Vol*n
f

:

%

r"' androm inför Rätten medh domarens samtyckio skiuter saken

sieif wiiko- till hans Eedh och Samwete, och står thet så åkärandom
rat Eedh.

som Swaranden. Men när thet skieer, så måste then som

Eden hemskuten blifwer, anthen swäria, eller skiuta them

androm Eeden tilbaka icren; will han intet thera, wari tå

fäldh till saakena.

4.

När så är sworit, tå äger domaren otwijket döma såsom

på full bewijs. Och må ey effterlectas, om then Eeden war

reen eller Meen, ty att han swoor, stodh i dehlumansens will-

kor och willia.

Iuramentv/ni ^
neee&mrnim
tive suppie- Annor Eedh är then domaren aff sielfwo sigh. enom el-

torutm. ° 7

Fyiinade ler them androm aff Trätomännerne ålägger. Och må thet
Eedh.

00
'
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skiee i thy fall: At domaren pröfwar anten åkäranden icke

noghsampt hafwa kunnat sanngöra sitt tillmälile eller Swaran-

den icke hafwer tillfyllest kunnat giöra sigh uhr saken: Och

doch på den ene eller andre sijdan fins tämmeligh skiähl, att

wittne eller Jäff them till hal(f)nad, och halffbewijs kunna gif-

tas witzordh: Thor äger domaren honom som bäste och må-

ste skiählen hafwer, Eeden hemskiuta till fyllnadh i måhle ther

honom brister.

6.

Emoth full skiähl, och mehr änn ett gillade wittne må in-

gom Eedh åläggias eller tillstädias, änn tå att någor ther å

yrcker eller therom beder.

7.

Och så mycket mindre må Eedh emoth Eedh gånga, thet

doch ingaledz förstås om wittnesEedh; ty att föra wittne moth

wittne kan ingen förmeenas, och böör all wittne swäria.

8.

Nu kan swaranden och åkäranden å bägge sijdor hafwa

lijka godh bewijs till halfnad: Tå äger domaren binda Swa-

randenom Eeden och icke Kärandenom : Ty en alltidh böör wara

benägnare till att frija än fälla.

9.

Sidst hafwe domaren i acht, att ofwanbemelte Eedh icke

hafwer stödh uthan i saaker som äre aff måteligit wärde: Ty i

halssaaker gifs hwadske åkärandom eller them saakgifnom Eedh

effter: Och må ingen dömas till lehm eller lijfwet, utan till

äre dagzklaare Skiähl eller wittne: Thet samma och hållas

böör i saker som heeder och ähra angåå.

10.

J ächtenskaps(-) och fästningemåhl må ingen Eedh till-

städias, ty att inga fästning! gillas eller fästning kallas, som

icke med wittnum laglika skedd är.



122 Åtgärder för kigtorbättring 1633—65.

Caput XYII.

'tfin-
0m Synamåhls Bewijs.

.v/" rtionem

<>t ida rem. 1.

I Åwärckan, Wåldh, Såramåhl och slijkt meer skall af

Häradzhöffdingen tillskipas twå eller fleere af Nämbden, effter

saaksens tarff, som ährendet skole taga i ögonsyn och flijte-

liga anmärckia hwadh thee finna. J Såremåhl äger Man före-

benämdom tillordna en eller fleere läkiare om the äre till

fångz. J Qwinfolcks och foster Syner, ther icke Manshiontiä-

nar wed wara, skole ährlige, Oberychtade hustrur tilltagas;

Hwilke alle wedh hwar sins eenskylltom swornom Eedhe, ther

sa a ken så kräfwer, skole in för Eättenom betyga hwadh the

hafwa sedt och befunnit. Alle Asynesmän och Qwinnor skole

swäria som annor wittne, undantagne dhe som allerede sin

Nämbdemans Eedh giordt hafwa: Sedan gifwes them full witz-

ordh till thet the wittna.

Caput XVIII.

De Conclusio- t» i j. • m **x ei
>lfm causa. Om Besluut i lratomåle.

När nu Käranden och Swaranden å bägge halfwur hafwe

taalat och swarat, fördt theras wittne och bewijs så mycket the

hafwa kunnat, att nu mehr intet synes stå tillbaka, skall do-

maren till öfwerflödh uthtryckeliga fråga, om någonthera haf-

wer yttermehra något frambära, eller om the ther medh lychta

saken; Och tå the ther till hafwa jakat, skall han thet för-

teckna, och sedan skall han vppläsa i bägge Parthernes närwaro,

altt hwadh klagat och swarat är, såsom och hwars innlagde skriff-

telige skiäM, och hwadh wittne hafwa betygat, sampt hwadh

omoth theras personer och uthsagu kan wara inwändt, och

hwadh mehra i sakene föreluppit är.
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Caput XIX.

Om Doom och Omröstande. De Senteritia

roganda, eon-

cipienda et

ferenda.1.

Nu är altt laagliga och Ordenteliga föregångit som Mählt

är och wara böör: Tå äger domaren biuda deelumännerne af-

träda, så wäl som och heela Menigheeten, om saken är af

stoort betänckiande, eller skall han sielf medh Nämbden af-

sijdes gå i näste Cammar, Om så är lägenheeten till, eller

dagen ther effter, om Morgonen förr änn Menigheeten innlåtes i

Tinghstugun, fråga Nämbden om dhe rätt hafwa intagit och

förstå saaken, Sedan skall han tydeliga föreställa them knu-

ten, hwarutinnan heela trätan beståår. Och sidst skall han

låta them omrösta hwar för sigh, begynnandes på den neder-

ste alt vppåth, in till den främsta, att hwar säger hwadh ho-

nom om målet synes, medh hwadh skiähl han kan frija eller

fälla. Hwilket altt Domaren medh åhyggiu skall åhöra och be- Tins : a 3Ö -

trachta. Nu kan Nämbden ey sämia, hwadh sin af Nämbden

gott finna och skiählight, wari gott och giltt. Ther och sex

aff Nämbdena wäria och saaklösan giöra, wari wardh och saak-

löös. Hwem the ey wäria wari fälder. Sedan skall Häradz-

höfdinge eller hans doomhafwande Lagh finna, och ther effter

een skrifftelig doom författa, then han till Nämbdens förbätt-

rande,, skall för them vppläsa, och sedan i doombooken inteckna.

Och då altt således är öfwerlagdt och färdigt skall domaren

sittiandes j sitt waanliga doomaresääte, låta deelumännerne kom-

ma inför Rättenom igen, therh an i heela omståendes närwaru

skall vppläsa domen uhr bookena, hwilken han sedan, then som

thet begärer, för billigt återgiäldh, skriffteliga äger att medh-

deela.

2.

Ingen ehoos thet är, Högre eller Lägre, må sigh inmängia Rättep: or-

i omröstande eller dooms förfarande, uthan then som sin j) .
dm - Arf "'- b -

mare Eedh eller NämbdeMans Eedh giordt hafwer. Och i syn-
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nerheet skolo StååtMUare och Fougtar, hwilken straffet och

doms uthsökningen är befallat, medh domar Och Rättegängz-

styrsslan intet hafwa beskaffa.

3.

Bwad du här och tillförene mäMt är om Stämbning, Ypp-

skåt bewijs och ^vittnesförhör, Omröstande, dooms författande

och annat raehr, thet moste granneligen hållas och noga i

acht tagas i alla saker, som äre aff wichtigheet och något

wärde: J små och föga innebärande saker och handlingar, be-

höfwes intet brnnka så stoort prångh och widlöfftigheet; uthan

att the strax, ther skee kan, medh Lagh och doom afhielpas.

4.

Jnga saak må Häradzhöffdingen odömda ifrån sigh skiuta

under Laghmannen, nthan skilli och dömi hwariehanda saak

thet är, effter Lagh eller bästa Samwiti sitt, iämpte Nämb-

dens fällande eller wäriande, som förr är Mäält.

Caput XX.

utnån*. Om Wädiande ifrån Doorn.

t
Nu kann någon tyckia sigh skee förmyckit eller förlijtet i

undfångna doom: Tå gifz honom wåldh att wädia under Lag-

mans Tingh, thet doch sie skall medh beskiedeligheet, Rät-

tenoin uthan Sijwyrdh och förkleningh.

2.

Wadhpenning skall wara tre daler, Och skall tillställas

Häradzhöfdingen eller then hans doom hafwer, eller om ingen

thera af them är wedh handen, enom aff Nämbdene, närwa-

rande twänne wittne, innan Ottonde dagen ifrån then dagen doo-

men fälttes. Then ther längre der medh dröyer, blifwer sedan
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intet hördh, uthan sökie fougden och Länzman uth hwadh

dömbdt är.

3.

När således Laglig-a är waadt och wädiepennrng är uth- Apostoij.

gifwen, tå äger Domaren gifwa ther å sin tillåthes skrifft, och

theruthi läggia honom dagh före, att han till nästa Lagmans

Tingh skall lagliga stämpna sin wederdeluman, saken emoth

honom att uthföra, widh thy wijte: altt så fiärran thet icke

skieer, skall waadet wara om intet, och doom som fäldter

blef, gånga till uthmätes, thet och fast skall hållas.

Caput XXI.

J hwadh saaker mann må wädia eller ey. In quibus
causis pote&t

1 #
appellari.

J Lijffzsaker hafwi ingen wåldh att wädia.

2-

Emoth gången Eedh må och ingen wädia; Moth Ålagdan

fylnade Eedh, ther man annor bewijs hafwer, och emoth Skiärs-

måhls Eedhz ålago må man wädia.

3.

Moth thy som medh Lottkastande afhandlat och uhrskildt

är, hafwi ingen macht att wädia.

4.

Then som medh olydno och treesko hafwer försuttit sin

Rätt, må ey wädia.

Caput XXII.

Om Mäth och Dooms Vthsökningh.° De
\ m

Executione.

Nu är doom å saak fallen: Tå skall honom som domen
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ar emothgången, åtta dag-ar tijdh gifwas, innan hwilka han

hafwer wåldh att wädia, i the saaker wädias må: wädier han

och waadh honom effkerlåtes, tä ståndi saaken som hon ståndit

hafwer förr ann dooni ågick, in till dess waadet inför Laghman-

oen skild! och affdömbdt är; Blifwer intet wadt innan Otta

dagar, lari ta foort medh saksens uthsökiande, att hwar må
ni ut a hwadh han med Rätt wunnit hafwer.

2.

Tingm: a 28. m£ ]1Uithas för någrom som icke laga stämbder och

LagMgder är, medh mindre han medh treesko sin Rätt för-

suttit hafwer, som förr är skildt Cap. 8 art:

3.

Treedskas någon och will intett uthgifwa hwad dömbdt är,

tå skall Häradzhöffdingen nämbna tree eller fyra eller fleere

gode Männ, effter saksens wichtigheet, the med Länsmannen

och Konungz Embetsmansens tiänare för Konungz Rätten skuld,

skohla i Bondans gård faara, och mäta Löösörar och gån-

gande fää hwariom som han äger i sakenne, effter thy som

ågången dooin förmäler.

4.

Fins ey löösören och gångande fää, tå skall korn och

höö mätas: Är thet i husom läst, och Bonden will ey vpp-

läta, tå brythe saaklöst dörr vpp. Fins ey thet till, tå skulu

huus mätas ; Räckia ey the till , tå skall uthjord hans mä-

tas; fins ey hon till, tå skall mätas i Bohlbyenom, som

Mätesmännerne finna dyrast wara ; Ehwar Jordh uthmätes för

Saaköri, hafwi Bondan wåldh hona återlösa innan Try åhr eff-

ter thet hon mätin är, orckar ey han, lösen tå fränder hans

innan samma tijdh. Griöri then skyld vpp arfjordh som hona

hafwTer och slå thet aff tå hon löses. Löses hon ey innan

try åhr, hafwi tå then både jordh och affgiäldh hona fångit

Tingm: a 2T.hafwer, och hafwi ingen wåldh the Jordh offtare mehr qwällia

eller i byrdh löösa.
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LL: Kon:
C. 31.

Eedzör:

Nu händer att Jordh blifwer mätt för giäldh, Löösörom ll: Kon:
. . C. 32.

eller i penningaskuldh, och Bonden eller fränder hans willia

the Jordh löösa, som sagt är, innan try åhr, tå lösin så

dyrt som hon står före och giälden är, ingo affslagit af ty

han nutit hafwer som jorden haf:r hafft i wärio; Byrdemän
° LL: Jord:

hafwin wåld att löösa innan Sex weckur effter try åhrs för- a i.

lopp, än ey lööser ägande.

G.

Räcker ey Jord till i Saaköresbothum för Konunge, Måls-

ägande och Härade, tå briste före allom så marek som marek,

utan i giäldom och Skadegiäldom, ther mätes först Måls-

ägandenom sin fulle Rätter, och siden Konunge och Härade sä o. si.

långt som räckia må.

7.

Hafwer Bonden afradt eller Tijonde inne medh sigh tåTingm: c. 30.

mätas skall för honom, thet må ey mätas: äge och fleere

i Boo medh honom eller är inlagzfää eller Boolagzfää medh

wittnom till hans kommit, thet skall ey i Mäht gånga. Så c.^ft'^-
offta som bonden saaker warder, tå skiftas å hustruna Lutter

från, både i jordh och i huus, the å hennes tompt eller Jordh LL Eedz

stånda och i Löösörum. Bryter Hustrun och fällis Bonden medh a 21
• § 2

Lagum, botes tå af hennes Glodtze. Ey må Bonde förwärcka

barnaluth thera än the någon hafwa. Hwar skall saak sina

Eensamin bötha och ingen annars iuth förwärcka.

8.

Nu säger Bonden sigh ey Laghfölgdan wara, och ofmye- Tin«: a 29 -

kit från honom mätit wara, hafwi ther mätismän witzordh wiita

medh hwar sins Edom å tinge, att the ey mehra mätit haf-

wa är bruten eller giälden woro till, och doom förmäler: För-

ty ingen böör osakum bööta; och ey tösswar, thet iir, twå

gångor i samma saak.
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9.

ring: c. si. Nu kan mäth åter dömas: tå gifwi hwar åter som han

togh med swoornom Eede, och wari saaklöös före Råånsbothe-

na, förty thet togz mod domum uth, och oy annars.

10.

Nu warder Adelsmans tiänare eller Landboo saakfälter,

sände tå Häradzhöfdinge tree eller fleere gode Männ till Adels-

mannen, eller lians huusfru, eller till hans fougde, eller till

lians Rättare, än huusbonden sielf eller ingen af förenämhdom

tillstädos är, att the jämto Grårdzfougden eller Rättaren, eller

hwem huusbonden will them tillordna, änn han är hemma,

faren i then saakfälttes gårdh och uthmäte effter giäldh eller

bruth hans i Löösörum och gångande fää, medh skiälom föresa

gdom.

11.

Wägrar sigh Adelsmannen häruthinnan räckia Rättenom

handen eller tager then brotzlig är, i hägn undan Mäht och

laga sokner : Eller och elliest förhåller honom Rättenom tå han

Ord^Artfc warc^r lagliga stämbder, swari tå han sielfwer före sakena,

19 - som sin egen : Och gångin honom öfwer altt hwadh them an-

drom öfvergånga skulle. Sätter han sigh än tå medh wåldh

emoot Rättenom, warde straffet som then som Konungz budh

och Stadgar mothwilleliga öfwerträder, och miste Privilegia

sina.

12.

Nu bryter then wedh Bonda som intet hafwer widerwåga

:

Tin>
:

: c. 26. Laghsökis han som annor man till laga botha, vthan före

Dråp, Såhr och Råån må han gripas, som framdeles skills i

HögmålaRätten. Orckar han ey bothum, gånge till arbetis, å

först för Bondanom, åhr hwadh för Tije daler som han är sa-

ker åth, sedan för Konunge, och wari Saaklöös för Härade.

Nu löper han bortt i then tijma han skulle Bondanom tiäna,

wari tå saaker åth Tije daler, å så effter han thet giör, och

böthe eller tiäne therför som förr är sagdt. Nu faar Bonde
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effter och will han återtagna : taki han åth saaklöso hwem han

kann. Will ey Bonde han taga, tagi tå Konungzman. Nu

kommer åkomo å han, wari thet altt ogiltt, uthan i dråp.

Warder han dräpin, böthis med halfwo Mans booth. Löper

han ey bort, tå wari alt i Frälsesmans bothum thet han giör L egofoick

eller honom giörs. Samma Lagh wari om Legofoick, om the so^ort

innan Stämnodagh thera bortt löpa.

13.

Hwilken som Lagliga nämbder warder i Mäth, Syyn, Stämb- Tingm:a33.

ningh eller Nämbd, hwadh Nämbd thet hälst wara kan: Nee-

kar han, och qwarsitter uthan Laga förfall, böthee tre dahler,

Häradzhöfdingom tridiung och Nämbdona tue Luthi.

14.

Hafwi hwarcken domare eller Landzhöffdinge wåldh att LL: Jord:

döma eller sättia Jordagodz eller affgiäld i qwarstadu, emedan ii/^nlå-

then i handom hafwer will för Rätten komma och till Rätta s
^
uRät* °™
Qwarstada.

swara: Dömis thet, hafwe inga macht. v

Caput XXIII.

Om Lagmans ämbete och hwad saaker under honom De of/tdo

. . ludicis Se-

hÖÖra. cundce In-

stantia*

1.

Vnder Laghmannen höra alla Lagwadde saker ifrå Häradz

Tinge, Så och the saaker som till hans Tingh, och innan Tingz-

tijma falla kunna, thet wari Lijffzsaaker eller andra som äro

aff något wärde. Bern theras saker som klaga sigh Rättlööse

och länge blifwa vpphåldne wedh HäradzTingh.

2.

Inga Saak som tillförene är affdömbd och icke lagliga är

emot wadt, må Laghmannen vpptaga eller å nyo döma, i thy att

C. J. Wahlberg : Åtg. f. lagförb. 1633—65. 9
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ingen doom, ther omoot innan Otta dagars tijdh icke är wadt,

som Lagh medhgifwer, må ryggias eller ryfwas, såsom icke

häller behöff giörs, att Häradzhöffdings domar som således aff

sielfwa sigh äre krafftige noogh, aff Laghmannen bekräfftas och

stadhfästas.

3.

Laghmans Tingh skall hållas en gångh hwarie tuu åhr,

å wahnligom Stadh och wissom dagh. J Närabden är Nogh af

tolff ährlige, Boolfaste Männ som hafwa giordt sin Eedh, som

sagdt är; Om HäradzNämbdh, kommer någon saak å hända, then

så wiehtigh är, att hon synes kräfia fleere än the tolff före-

skrefne, tagi tå så monge honom tyckes nogh wara af swor-

nom HäradzNämbdom innan Laghsagu sino.

4.

J Lagwadde saaker må ingen sittia som förr tå saken

dömbdes, i samma saak suttit hafwer.

I anseende till hopade arbeten å tryckeriet har endast förestående del af

denna urkundsamling kunnat till denne dag färdigtryckas. Den återstående

delen skall införas i Upsala Universitets Årsskrift för 1878 och utgifvas före

innevarande års slut.

Upsala den 30 Augusti 1877.

Utgifvaren.







CD CCS

£ 00

u
CD

-P
<h 00
•H H

to
-P
ca

-p

•H

CQ
ca

cd

-p
-p
•H
ca

fn

i>
•H

• cö

cd HH cö

cj ca
ca Ä
Q* p

Ifniversity of Toronio

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. Limited




